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বিজ্ঞাপন 
এই প্রস্তাবসী আমার সর্বপ্রথম রচনা । সন ১৩২৯ সাঁ.ল সুহৃত্বর 

শ্রীযুক্ত হেমেক্ প্রসাদ ঘোষ মহাশয় সম্পাদিত “আর্ব্যাবর্ডে”৮ উহ! ধাবা" 
বাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে আনন্ত তয়, কিন্ত উহা মন্পূর্ণ হইবার 

পূর্বেই উক্ত মাসিকপত্্রথানির প্রকাশ বন্ধ ভা বার। কেক 
বৎসর পরে, পরম শ্দ্দীস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি মহী- 

শয়ের আগ্রহে, তৎসম্পািত “তত্ববোধিনী পত্রিকা”্র সমগ্র প্রস্তাবগ 

প্রকাঁশিত হয় ৷ এক্ষণে উহা! ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্দিত হইয়! 
গ্রন্থাকাঁরে প্রকাশিত হইল। 

প্রথম রচনার অনেক দোষ এই গ্রন্থে পরিলক্ষিত হওয়| সস্ভৰ। 
অবসরাঁভাব বশহঃ সেগুলি সংশোধন করিতে পারি নাই । প্রস্তাবটা 

পাওুলিপি প্রস্তুত হইবার পর কিশোরীটাদ মিত্রেব ত্রিশ চলশটা 
বক্তৃতা! এবং অন্যান্য অনেক উপকরণ সংগ্রহ কররয়াছি, সেগুলির 

ষথাযোগ্য সদ্বাবহার কবিতে পারি নাই। মহায্সা প্াারীচাদ মিত্রের 

অন্যতম পৌর শরন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত স্ুথেন্্রলাল মিত্র মহাশয় বহু পরিশ্রমে 
কিশোরীটাদের জীবনী সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া 

আমাকে ব্যবহাব করিতে দিয়াছিলেন, তাহাবও উপযুক্ত ব্যবহার 

করিতে পারি নাই। 

ধাহার আশীর্বাদ লইয়। এই গ্রস্থরচনাক় প্রবৃদ্ত হইয়্াছিলাম, যাহার 

নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সাহাধ্য লাভ কবিয়াছি, এই গ্রন্থপ্রকাশে 

ধাহার সর্বাপেক্ষ। অধিক উৎসাহ ছিল, আমার সেই পরমারাধ্য 

মাঁতামহ,নীলমণি দে মহাশয়.গত ১০ই চৈত্র ১৩৩২ খঙ্গাঝে নবতির্য 
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বয়সে পদার্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাহার জীবিতকালে 

এই গ্রন্থখানি আমারই দীর্ঘস্তত্রতা দোষে প্রকাশিত হইল না, এ মনঃ- 

ক্ষোভ কখনও দূর হইবে না। 
১৩ কৃষণবাম বঙ্ুব ট্রট ] জীমন্মথনাথ ঘোষ 
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কিশোরীচাদ যিত্র 
স্পা পিটিসি 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

উপক্রমণিক! 

খৃষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ আমাদের দেশের ইতিহাসে 
একটি মহান যুগপরিবর্ভনের কাল বনিয্া পরিগণিত হওয়৷ উচিত। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে আমাদের দেশের অবস্থ। নিতাস্ত 

শোচনীয় ছিল । নারারণ ও বুদ্ধ, শঙ্করাচাধ্য ও চৈতন্য যে দেশ 

প্রেম ও করুণার, জ্ঞান ও ভক্তির আোতে এককালে প্লাবিত 

করিয়াছিলেন, কর্ণ ও দ্রোণ, ভীম ও অঙ্গুনের বীরত্বগাথায় যে দেশ 

এককালে উত্তেজিত হইত, দেবব্রতের দৃঢ়তা, হরিশ্চন্দ্রের দান, দধীচির 
আজ্মোৎ্সর্ণ স্মরণ করিয়। যে দেশ এককালে গৌরবান্বিত বৌধ করিত, 

কপিল ও গৌতম, জৈমিনি ও পতঞ্জলি, ব্যাস ও কণাদের অপূর্ব 
জঞান-সাধনা যে দেশকে মহিমমণ্ডিত করিয়়াছিন,। বান্ীকি ও 

বেদব্যাস, কালিদান ও ভবভূতি বে দেশকে বাঁণাপাণির বীণাধ্বনি 
শুনাইয়াছিলেন, সেই তুষারমণ্ডিত হিমাচল হইতে বীচিবিক্ষুদ্ধ 
ভারত-মহাসাগর পর্য্স্ত বিস্ীতি আমাদের এই সোনার দেশ তখন 

অরাঁজকতায় বিধ্বস্ত, অত্যাচারে পীড়িত, লাঞ্চিত ও শক্তিহীন। 

তখন অধন্ম ও অধিশ্বাদ অন্দাধারণের ধসে প্রবণ গ্রঠাপে শাহ 
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করিতেছে । যে দেশে জ্ঞানের সূর্য্য প্রথম উদিত হইয়া জগতের 

অন্ঞান-তিমির বিনষ্ট করিয়াছিল সেই দেশ তখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে 

আপনি সুপ্ত । আর সে নিষ্ধাম সাধনা নাই, আর দে আত্মোৎসর্গ 

নাই। নারায়ণ অথব। বুদ্ধর উপদেশ, ভীমাজ্ঞুনের বীরত্ব-গাঁথা, 

দেবরতের দৃঢ়তা, কর্ণ অথবা দধীচির আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর 

্বার্থান্ধ দেশবাসীর হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না, বিপ্লবের তাগবে বাণীর 

ক্গীণ বীণাঁধবনি নীরব । 

দেশ তখন প্রাচ্য আদর্শ হারাইতেছে। প্রতীচা জ্ঞানের উজ্জ্বল 

আলোকে তখনও দেশ উদ্ভাসিত হইয়। উঠে নাই । 

এই সময়ে বঙ্গের অন্ধকার আকাশে আলোক দেখা দিল। অতি 

অল্প লোকই প্রথমে সে আলোক দেখিতে পাইল । রামমোহন রায়ের 

ধন্ম ও সমাজসংস্কারবিষয়ক চেষ্টা তাহার সামপময়িক ব্যক্িগণের মধ্যে 

বে অতি অন্পলৌকেরই সহানুভূতি আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা কাহারও 

অবিদিত নাই। তিনি তীহার সময়ের বনুপুর্ধে জন্মগ্রহণ করিয়া 

ছিলেন। তাহার অনুষ্ঠিত কার্যের উপকারিতা ও মহত্ব বঙ্গবাসিগণের 

হৃদয়ে আজ যেরূপ উপলব্ধ হইতেছে তখন সেরূপ হয় নাই। দেশ 

তখনও তাহার জন্য প্রস্তৃনহয় নাই। রাজা রাধাকান্ত দেবের ন্যাক 
উচ্চশিক্ষিভ ব্যক্তিও সতীদাহনিবারণবিষয়ক বিধির খিরুদ্ধে এবং 

বহুবিবাহ সমর্থনে আন্দোলন করিয়াছিলেন। প্বিধন্্ী” রামমোহন 
প্রস্তাবিত হিন্দু কলেজের সহিত সংশ্লি থাকিলে কোনও হ্্দি 
সন্তানকে সে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন না, ইহা তৎকালীন হিন্দুনেতৃগণ 
স্যর হাইড ঈষ্টকে প্রকাশ্যে বলিতে কু! বোধ করেন নাই। তখন 

কুসংস্কার আপনার প্রভাব এতদূর বিস্তৃত করিয়াছিল যে, রামকমল 

সেনের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও “আদর্শ শিক্ষক” ডিরোজিওকে হিন্দু 
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কলেজ হইতে অপদারিত করা! যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
সত্যের আলোক কতদিন অগত্যের অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিতে পারে? 

জানের জ্যোতিঃ কতিন অগ্ঞান-তিমিরে নিপ্রভ থাকে? কুসংস্কার 

কতদিন ন্যায় ও যুক্তির বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিতে পারে ? দেশে বিপ্লব 
হ্চিত হইল । এই বিপ্লবে পাশ্চাত্য শিক্ষার নৃতন আলোক প্রাপ্ত 
রামগোপাল ঘোষপ্রমুখ হিন্দু-কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রগণ 

প্রধান অভিনেতা ৷ 

যশি এই ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য বঙ্গীর যুবকগণ শাঁস্তভাবে দেশের 

কুসংস্কার ও কদাচার দূরীকরণের চেষ্ট] করিতেন, তাহ! হইলে হয়ত 

আমাদের দেশ আরও জ্রুত গতিতে উন্নতির সোপানে উঠিতে পারিত। 

কিন্ত যেমন রাষ্্রবিগাবে, তেমনই ধন্খ ও সমাজ-বিপ্রবে। খিগ্লীব বুঝি 

অমিতাচার, উচ্ছঙ্ঘলতা ও বাহুল্যের নামান্তর । সপ্তদশ শতাব্দীতে 

ইংলণ্ডে এবং অগ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীরাজ্যে অরাজকত। ও অত্যাচার 

নিবারণের জন্য যে রাষ্উবিগ্রব উথিত হইক্পাছিল ভাহা যেরূপ অধিকতর 

অরাঁজকতা! ও অত্যাচারের স্থষ্টি করিয়াছিল, আমাদের দেশেও তেমনই 

এই নব্য ধর্ম ও সমাগের সংস্কারক্গণ সংস্কারের নামে নানাপ্রকার 

অমিতাচার ও বাহুল্যেব্র অবতারণা কর্রিলেন। গ্রাচীতে যাহা আছে 

সকলই কুসংস্কাবহুষ্ট, প্রতীচ্যে যাহা আছে তাহাই সত্য, সুন্দর ও 

মঙ্গলময়, এই ধারণার বণবত্তী হইরা এই নব্য সংস্কারকগণ প্রাচ্য 

আচার-বাবহার পদর্দলিত করির়। প্রতীচ্য আচার-ব্যবহারের অন্ধ 

অনুকরণে গ্্জত হইলেন। “হহারা শুকর ও গোমাংসের দ্বার! 

পথ প্রস্তত করিয়! মদ্যপাত্রের মধ্য দিয় মুক্তির দিকে অগ্রসর 

হইতে লাগিলেন” (০1৩ ০6002 ১61 তঞ্ঠা 00801 [০ 

2110 1)201 0110 70105 00 11000101157) 0100201) হো 
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11213 ০11১৩০:৮)। কৃুষ্ণমোহন প্রকাশ্যে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া 

ুষ্টীয় ধর্মী অবলম্বন করিলেন । একজন ছাত্র প্রকাশ্য সভায় বলিলেন, 
'শ্যদি আমার দয়ের অন্তস্তল হইতে কিছু দ্বণা করি তাহা হইলে বে 
হিন্দুধর্ম” প্রকাশ্যে অথাদ্য আহার করিয়! হিন্দুগণ “সংস্কারকের” 

গৌরব অন্থুভব করিতে লাগিলেন । শুন! মায়, হিন্দুকলেজের একজন 

ছাত্র গোমাংস ভিন্ন অন্য কোনও মাংদ আহার করিতেন না। মদ্যপান 

এতদুর প্রচলিত হইয়াছিল যে রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় ব্যক্তিও 

এই সময়ে আত্মসংঘমে অসমর্থ হইয়াছিলেন । বিপ্লবের প্রভাবসশ্বন্ধে 
ইহার অপেক্ষা আর কি অধিক প্রমাণ আবশ্যক ? 

কিন্ত এই নব্য “সংস্কারকগণের”* কয়েকটি অসাধারণ গুণ ছিল। 
এস্থলে সে সকলের উল্লেখ না৷ করিলে তাহাদিগের প্রতি অন্যায় করা 

হয়। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাহাদিগের সেই অনুপম উদ্যম, স্্রীশিক্ষা- 

প্রবর্তনে তাহাদের দেই আন্তরিক চেষ্টা, বহুবিখাহ প্রভৃতি আচারের 

ংস্কারের জন্য তাহাদের প্রশংসনীয় প্রত, এতদ্দেশবাসিগণের জনা 

রীজনীতিক অধিকারলাভের নিমিত্ত তাহাদের প্রয়াস, যাহা সত্য ও 

কল্যাণকর বণিয়া বোধ হইপ্নাছে তাহ প্রচারের জন্য তাহাদের 

প্রাণপণ চেষ্টা ও আত্মত্যাগ, তাহািগের অসামান্য মানসিক বল ও 

ত্বদেশহিতৈষণা প্রহৃতি সদ্গুণাবলী আমাদিগের স্মরণ করা! 

কর্তব্য । 

আমর! বলিতেছিলাম, যেরূপ রাষ্ট্রবি্ীবের সময়ে দেশে নানাপ্রকার 

উচ্ছজলতা ও অমিতাচারের আবিভাব হয় আমাদিগ্ে্প এই ধর্ম ও 
সমাজবি্ীবের সমদ্বও চতুর্দিকে সেইরূপ উচ্ছঙ্খলতা। ও অমিতাচারের 
দৃষ্টান্ত দেখ যাইতে লাগিল। কিন্তু যেকপ ব্াষ্ট্রবিপ্লবগুলি নিতাস্ত 

নি্ষল হয় না, ক্রমে ক্রমে উতয় পক্ষ আপনাদের ভ্রম দেখিতে পান, 
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উভয়পক্ষ ত্যাগন্বীকাঁর করেন এবং সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করেন, 

এস্থলেও ঠিক সেইরূপ হইল । অতি-মাত্রায় রক্ষণশীল সমাজনেতৃগণ 
ক্রমে ইংরাজীশিক্ষিত নব্যদিগে: গুণগুলি প্রত্যক্ষ করিলেন; বুঝিতে 

পারিলেন, বামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি নব্যাদগের মধ্যে কত শক্তি 

নিহিত আছে এবং তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে সমাজের কত ক্ষতি। 
অপর পক্ষে নব্য “সংস্কারকগণ” অমিতাচার ও অত্যাচারের বিষময় ফল 

প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিলেন যে, সর্ধবিষয়ে প্রতীচীর অন্থুকরণই বাঞ্নীনর 

নহে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্মিলনের 

চেষ্ট। হইতে লাগিল। 
উভয় পক্ষ পরম্পরকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিতেছিলেন 

তাহ! একটি দৃষ্টান্ত দ্বার| আমরা! দেখাইতে চাহি । রাজ! রাধাকান্ত 

দেব ও রামগোপাল ঘোষকে ষথাক্রমে রক্ষণশীল ও সংস্কার প্রার্থী 

পক্ষের নেতা বলিলেও চলে। ইহারা পরস্পরকে কিরূপ ভাবে 

দেখিতেন, ১৮৬৮ খুঠটাবে 'রামগোপাল" স্থৃতিমভার ৬ কৈলানচন্দ্র বস্তুর 

বক্তৃত| হইতে প্রতীয়মান হইবে-_- 
১৮৫৩ খুষ্টান্বের জুলাই মাসে কলিকাতা টাউনহলে চার্টার সভাক় 

রামগোপালের বক্তৃতা সর্বত্র প্রশংসিত হইয়াছিল। বক্তৃতা শেষ 

করিয়া রামগোপাঁল যে আসনে দীড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেই 

আদন হইতে নামিয়া আদিলে রাজা রাধাকাস্ত দেব স্নেহপূর্ণভাবে 

তাহাকে বলিলেন--প্ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, যাহাতে 

তুমি দীর্ঘকাল, স্বদেশের সেবায় আত্মশগ্জি নিযুক্ত করিতে পার। তুমি 

আমাদের সমাজের সুখপাত্র--আমাদের জাতির অলঙ্কার ৮ রাম- 

গোপাল নতমস্তকে বলিলেন, "আমি যে আপনাকে আশায় হতাশ 

করি নাই ইহ! শুনিয়া আমি পরম গৌরবান্বিত হইলাম । কিন্ত 
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আপনি দেশের আঁশ, আপনি দেশের যে স্থায়ী হিত করিবেন, সে 

হিতসাধন আমার সাধ্যাতীত |” 

আর একটি দৃষ্টান্ত--১৮৬৪ খুষ্টার্ষে যখন কলিকাতা মিউনিসি- 
পাঁলিটা নিমতলার বর্তমান শ্বান খাটটা স্থানান্তরিত করিবার সংকল্প 

করেন, সেই সময়ে রক্ষণশীল হিন্দুগণের গ্রতিনিধিস্বব্ূপ দণ্ডায়মান 

রামগোপালের তীৰ প্রতিবাদ ও অগ্রিময়ী বক্তৃতা । 

এই জন্যই বলিতেছিলাম, উনবিংশ শতাবীীর মধ্যকাল আমাদের 
দেশের ইতিহাসে একটি বুগপরিবর্তনের সনয়--একটি মহাঁসঙ্কটকাল 
(01002176710. ) বলিয়। পরিগণিত হওয়া উচিত। যীহার৷ 

অন্ধভাবে দেশের কুসংস্ক'র-কদাচারগুলি পর্যন্ত রক্ষা! করিবার চেষ্টা 

পাইতেছিলেন এবং ধাহারা প্রাচ্য আদর্শ ত্যাগ করিয়া অন্ধভাবে 

প্রতীচ্যপদ্ধতি প্রচলনের প্রয়াস পাইতেছিলেন তাহারা উভয় পক্ষই 

যেন চক্ষুরুন্দীলন করিলেন; প্রাচ্যে যাহা সুন্দর তাহার রক্ষণে, 

প্রঙীচ্যে যাহা মঙ্গলময় তাহার গ্রহণে, প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে যাহা 

কুংণিত তাহার পরিবজ্জনে, দেশের প্রক্কৃত উন্নতির পথ দেখিতে 

পাইলেন। .এই সমন্নে যেন আমাদের ধর্মবিশ্বান ও সমাজ কিরূপ 

আকৃতি ধারণ করিবে তাহাই নিরূপিত হইতেছিল। ধাঁহারা মৃত- 
ধন্মকে পুনরায় সন্্ীবিত ও কুসংস্কারান্ধ সমাজকে উন্নত করিবার 

নিমিত্ত আপনাপিগের প্রতিভা ও শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, 

ধাহার। আমাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রস্তত ও সুগন করিয়। 

দিয় গিয়াছেন সেই সকল মহাপুরুষ চিব্রকাল আমাদের ভক্তি ও শ্রন্ধার 

পাত্র । রামমোহন রায় কর্তৃক পুনঃপ্রচারিত উপনিষদ্-ধরন্মের অনাতম 

প্রচারক, বহ্ছবিবাঁহনিবারণবিষয়ে সর্বপ্রথম আন্দোলনকারী, অন্যান্য 

সামাজিক সংস্কারের জন্য প্রবত্ববন, দেশের শিল্পোন্নতি ও স্ত্রীশিক্ষা- 
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বিস্তারের অন্যতম উদ্যোগী কিশোরীর্টাদ মিত্র এই দকল ব্যক্তির মধ্যে 
একজন অগ্রগণ্য ছিলেন । 

কেবল ধর্মে ও সমাজে লহে, রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রেও এই 
সময়ে এক নূতন আলোক দেখ! দিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর যে 

রাজনীতিক আন্দোলনের স্থ্টি করিয়াছিলেন, মহাত্মা জর্জ টম্সনের 

উপদেশে, নব্য ভারতের “ডিমস্থিনিস্” রামগোপালের নেতৃত্বে, প্যারা্টাদ 

ও কিশোরীটাদ, রাজেন্্রলাল ও দিগস্বর, রাধাকান্ত ও রমাঁনাথ 

প্রভৃতি মহাত্মগণের সন্সিলিত চেষ্টায় তাহা অপুর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন হইয়! 

উঠিল। এই সময়ে দেশব্রত হরিশ্চন্্র ও দেশ প্রাণ গিরিশচন্দ্র “হিন্দু 
পেটি,য়ট” পত্রিকার সম্পীদনে রাজনীতিক আন্দোলনের এক নৃতন 
পথ দেঁখাইলেন ; তাহাদের গভীর পাঙিত্য, দৃরদর্শিতা ও কৃতিত্ব 

দেখিয়া দেশবাসী মুগ্ধ হইল। ড্যালহৌসীর অন্যায় উপায়ে রাজ্যবিস্তার, 
সিপাতীযুদ্ধের সময়ে দূরদর্শী ইংরাজগণের জাতিবিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা- 
গ্রহণচেষ্টা, এবং দবিদ্র প্রজাগণের প্রতি নীলকরগণের অমানুবিক 

অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুইটি শক্তিশালিনী লেখনী নিয়োজিত হঈল। 

মনীবী কিশোরী্টাদও ইহাদের সহিত রাজনীতিক ক্ষেত্রে মিলিত 

হইলেন। সভা্ন ধাহার নির্ভাক বক্তৃতা সাধারণের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব 
আশণ। উৎপাদন করিত, “ইয়ান ফীল্ডে যাহার প্রতিভা প্রদীপ্ত 

ব্রাজনীতি ও দেশোন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী জনসাধারণকে বিশ।ল 

কর্মক্ষেত্রে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিত, অর্ধশতাব্দী পুর্বে আমাদের 

দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে সেই কিশোরীটাদের লোকমত গঠনে ও 

লোকশিক্ষাপ্রদানে কিরূপ অসামান্য প্রভাব ছিল এক্ষণে তাহ! 

সম্পূর্ণরূপে অনুভব করা অসম্তব। 

বাঙ্গাল! সাহিত্যে বিদ্যাদাগর, অক্ষয়কুমার, প্যানী্াদ, মধৃস্থদন 
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গ্রভৃতি পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবাপন্ন সাহিত্যসংস্কারকগণ এই সময়ে 

এক যুগান্তর প্রবর্তন করেন। কিশোরীটাদ আজীবন ইংরাজী 
সাহিত্যেরই চচ্চ। করিয়! গিয়াছেন, বাঙ্গাল! ভাষায় কখনও কোনও 

রচন। লিখেন নাই। কিন্তু এই নূতন ভাষাসংস্কারে তাহার বিলক্ষণ 
সহান্ভৃতি ছিল। এবং এই হান্গভূতি তাহার অদংখ্য বক্তৃত। 
ও প্রবন্ধাবলীর মধ্যে অতি উজ্জ্লভাবে পরিদৃশ্যমান। 

দেহ ক্ষণবিধ্বংসী, গুণ কল্পান্তস্থায়ী--আমাদের দেশের ইতিহাস, 
আমাদের দেশের নীতিশান্ত্র ইহাই শিক্ষা দেয়। অদ্ধশতাববী পূর্বে 

আমাদের দেশের সেই মহাপক্কট সময়ে, যখন দেশ অবনতির সোপানে 

অতি দ্রতগতিতে অবতরণ করিতেছিল, তখন যে সকল মহাপুরুষ 

শত অত্যাচার ও শত নিগ্রহ সহ্য করিয়। ধন্মের জন্ত, নীতির জনা, 

রাজনীতিক অধিকারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন, 

অপুর্ব মানদিক বল, অদ্ভুঠ দেশহিটৈতষণা। নিঃস্বার্থ পরোপকািতা, 
বিশ্বব্যাপিনী সহানুভূতি ও সবল মনুষ্যত্বের প্রোজ্জল দৃষ্টান্ত দেখাইয়! 
আমাদিগের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারা 

দেহত্যাগ করিলেও জীবিত আছেন । আমাদের বর্তমান ধন্মবিশ্বাস, 

আমাদের সামাজিক আচার-ব্যরহার, আমাদের রাজনীতিক আকাজ্ফা, 

যে সকল বিষয় দ্বার। প্রণোদিত হইয়৷ এই বিশাণ কন্মক্ষেত্রের বিভিন্ন 
বিভাগে আমর! সকলে ক্ষুদ্র অথবা! মহৎ শক্তি লইয়া নিরাশ অথব। 

আশাপুর্ণ হৃদয়ে বিচরণ করিতেছি, বিফলকাম অথব! সফলকাম 

হইতেছি, সেই সকলের মধ্যে তাহার্দিগের শক্তি নিহিত আছে। 

আমাদিগের মধ্যে সে ভাব অদৃশ্য, সে শক্তি অজ্ঞাত রহিলেও ইহা 

নিশ্চর যে আমরা তাহাদেরই পুণ্য-পদাক্ষের অন্থনরণ করিতেছি, 

তাহাদিগেরই স্ষ্ট কর্মক্ষেত্রে তাহাদেরই রোপিত বৃক্ষের ফল আহরণ 
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করিতেছি । আমর। নিভীত্ত অরুতপ্ত, সেইজন্য এই সকল মহাপুক্- 
ধের পবিত্র স্থৃতির পুজা করি ন।$ তাহাদিগের প্রদর্শিত মহৎ আদর্শের 
অনুসরণ করি না; ত্াহাদদিগের গুধাবলীর অন্ভুকরণ করিতে চেষ্টা 

করি না। 
আমাদের দেশে এক নূতন আলোক দেখা দিয়াছে--এক 

নৃতন ভাব প্রবেশ কৰিস্নাছে, এক নূতন আকাজ্া! জাগিয়! 

উঠিক়্াছে। এই আকাঙ্ষা মানুষের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব উত্তেজন! 
ও চাঁঞ্চল্যের স্থ্টি করিতেছে । এই চাঞ্চলা জীবনের লক্ষণ; 

কিন্তু তীব্র আাকাজ্ষ। অনেক সময় মানুষকে পাগল করে, হিতাহিত 

জ্ঞানশূন্য করে। ইহা হইতে সমু বিপদের আশঙ্কা । তাই জ্ঞানীরা 
এই সময়ে মহাঁপুকষগণের পদাঙ্ক অন্থদরণ করিতে উপদেশ দেন। 
সেইজন্য এই সময়ে আমাদের দেশের যথার্থ কর্মবীরগণের মহৎ জীব- 

নের আলোচনার উপকারিতা বিশেষরূপে মনে উদ্দিত হয়। তাহা- 

দিগের কাধ্যাবণী স্মরণে চিত্তে উন্নত ভাবের উদয় হয়, নিরাশ হৃদয়ে 

আশার আলোক প্রবেশ করে, আত্মত্যাগম্পৃহা জন্মে, পরোপকার 

প্রভৃতি মনের উচ্চ বৃত্তিসমূহ অসাধারণ শ্মৃত্তি লাভ করে। এই সকন 

কারণে আমাদের বনু অক্ষমতা সত্বেও আমরা কর্দবীর কিশোরীটাদ 

মিত্রের জীবনকথার আলো5ন! করিতে সাহস করিতেছি । 

কিঞ্চিধিক অর্ধশতান্দী অতীত হইল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ 
কবিয়। গ্য়াছেন, তাহার সমকালীন ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই তাহার 
অন্ুগমন করিয়াছেন, স্থতবাং তাহার কর্শব্ছল জীবনের বিস্তৃত বিবরণ 
এক্ষণে প্রদান করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছে । পুরাঁতন কাগজ- 
পত্রাদি হইতে আমর সাহার বিষ যডদূর অবগত হইতে পারিয়াছি 
তাহাই বর্তমান প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ হইল। যোগ্যতর ব্য ফিশোনী- 

ং 
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টা্দের কথ] লিখিবার ভার গ্রহণ করিলে ভাল হইত। কিন্ত হয় ত 
যেনকল কাগজপত্রাদি এখনও পাওয়া যায় সে সকলও পরে ধ্বংস 

প্রাপ্ত হইবে এবং আমাদের দেশের একজন কর্ববীরের কীর্তিকাহিনী 

চিরকালের জনা বিস্বৃতির অতলে নিমজ্জিত হইবে, এই আশঙ্কায় 

আমরা .আর বিলম্ব না করিয়! তাহার জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিতে 

গ্রয়াস পাইতেছি। 
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জন্ম ও বংশপরিচয় 

১৮২২ খ্ুষ্টান্দে ২২শে মে নিমতলাধঘাট গ্্ীটস্থ পৈত্রিক ভবনে 
কিশোরীটাদ জন্মগ্রহণ করেন। 

কিশোরীচাদের পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। 
ইহাদিগের আদি নিবাস হুগলী জিলার পাণিসেহাল! গ্রামে। গঙ্গাধর 
ক্রোরপতি রাঁমহুলাল সরকারের আশ্রয়দাতা, হাটখোলার বিখ্যাত ধনী 

মদনমোহন দত্তের এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং কলিকাতা 

ব্যবসায়বাণিজ্য প্রবৃত্ত হন। ইনি রামছুলাল সরকারের কারবারের 

একজন অংশীদার ছিলেন। ইনি একজন সাধু ও ধর্মপ্রাণ বাক্তি 
ছিলেন । নিমতল। স্রীটে এখনও ইহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। 

গঙ্গাধরেরু তিন পুত্র- বামনারায়ণ, নিমাইচরণ ও নন্দলাল। 

জ্যেষ্ঠ ব্াঁমনারায়ণ তীক্ষবুদ্ধি, পরিশ্রম ও অধ্যবসাক়ের দ্বারা 

বিলক্ষণ অর্থ উপার্জন করেন। তিনি কোম্পানীর কাগজ, হী 

প্রভৃতির ব্যবসায় দ্বারা আপনার অবস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন করেন 

এবং একটি জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি রামমোহন রায়ের একজন 

অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং ধর্মপুস্তকের ও ধর্মসঙ্গীতের অত্যন্ত অঙ্থরাগী 
ছিলেন। ইনিই রাধামোহন সেনের সাহায্যে “সঙগীততরঙগ' নামক 

উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকখানি সে 
কালের সঙ্গীতজ্ঞ ব)ক্তিগণের নিকট সবিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল! 
ইনি কোক্লগরনিবাসী রামমোহন ঘোষের কন্যা আননাময়ীর পাণিগ্রহণ 
করেন। রামনারার়ণের পাচ পুজ-্পমধুহদন, ্টামটাদ, নবীনঠাদ, 
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প্যারীঠাদ ও কিশোরীঠাদ। শ্যামটাদ যোড়শ বর্ষ বয়সেই গতাম্ু হন । 

মধুস্দ্দন ও নবীনাদ পিতার তত্বাবধানে জমীদারীসংক্রান্ত করে 
নিষুক্ত হুন। প্যারীাদ ও কিশোরীটাদ সাহিত্যসেবা ও দেখসেব 

্বার| তাহাদিগের নাম বঙ্গদেশে চিরম্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। 

কিশোরীদের শৈশবের বিশেষ বিবরণ কিছু অবগত হওয়া 
যায় না। কিন্তু প্রকাশ আছে যে, ঠিনি জনকজননীকে অত্যন্ত ভক্তি 

করিতেন। তিনি সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বিয়া পিতামাতারও অতান্ত 
ন্নেছের পাত্র ছিলেন । কিশোরীচাদের জননী আনন্দময়ী এক দিকে 

ঘবেরূপ বুদ্ধিমতী ছিলেন, অন্য দিকে সেইরূপ কোমলপ্রাণ! ও ধন্দপরা" 

য়গা রুমী ছিগেন । যদিও তাহাদিগের সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল 

না, ত্বথাঁপি আনন্দমন়্ী বাঙ্গাল। ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষিতা ছিলেন। 

পাররীঠা্দ মিত্র, 'আধাম্তিকা'ওর ভূমিকাগ্গ লিখিক়্াছেন, যখন তিনি 
পাঠশালায় প্রথম শিক্ষাগ্রহণ করেন, তখন তাহার পিশামহী, মাতা- 

ঠাকুরাণী ও পিতৃব্যপন্থীগণকে বাঙ্গালা পুস্তকাদি পাঠ করিতে 

দেখিয়াছ্েন। 

জ্যোন্ট ভ্রাতাদিগের প্রতিও কিশোরীটাদের অসীম অনুরাগ ছিল। 

বিশেষতঃ প্য।রী্টাদকে তিনি অত্যন্ত শ্রন্ধ। করিতেন) প্যারীধাদেরও 

কনিষ্ঠের প্রতি অসাধারণ ন্নেহ ছিল। প্যারীঠাদ নিজে একজন 

কর্মত্রত মহাপুরুষ ছিলেন এবং তিনি বালক কিশোরীটাদের হৃদয়ে 

যে প্রভাব অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহ! কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। 

জীবনে ছুই ত্রাত৷ ছুইটি বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে 

সন্দেহ নাই,__কিগ্ত তাহাদের উদ্দেশ্য এক, লক্ষা এক ছিল। অজ্ঞান- 
তার অন্ধকার হইতে দেশবাপিগণকে জ্ঞানের আলোকে লইয়। 

খাইবার জন্য, কুসংস্কারের উচ্ছেদ্সাধন করিবার জন্য, কুৎপিত আচার 
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হইতে সমাজকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, দেশের রাজনীতিক অবস্থাকে 
উন্নত কত্রিবার জন্য--এক কথায়, দেশের শিক্ষা, নীতি, ধর্ম, সমাজ, 

ও রাজনীতি সন্বন্ধীয় সর্বগ্রকার উ্8৩সাধনের জন্য--ভাহারা উভরেই 

জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সাধনা ভিন্ন প্রকারের হইলেও উভ- 

য়ের মন্ত্র এক । এই দেশহিভত্রত-মন্ত্রে কশোরাচাদ প্যারাঠাদ কৰক 

দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্যারীচাদই তাহার জীবন গড়িয়া ভুপিয়াছিগেন। 
তাহার জীবনে প্যাগীটাদের প্রভাব অসাধারণ । কিশোরীচাদের 

চরিত্র, কচি ও শিক্ষা[বষয়ে প্যাগী্টাদের কিন্ধপ প্রভাব ছিল, বুঝিতে 

হইলে প্যাবীঠাদের জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা গ্ররোজন। আমর৷ 
অতি সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের কথা নিম্নে ছিপিবদ্ধ করিলাম । 

১২২১ বঙ্গাবে ৮ই শ্রাবণ (২২শে জুলাই, ১৮১৪ খুঃ অবে ) 
প্যারী্াদ কলিকাতার় জন্মগ্রহণ কবেন। তিনি বাণে) একজন 

গুরুমহাখর করুক বাশালা ভাষার এবং পরে একজন মুন্সী কর্তৃক 
পাবসিক ভাষায় শিক্ষিত হন। ১৮২৯ খুষ্টান্দে জুণাই মানে ইনি 
হিন্দুকালেজে একাদশ শ্রেণীতে প্রি হন। প্রথম প্রথম উচ্চারণদোষ 

ও গ্রাম্যতার জন্য তিনি সহপাঠীদগের নিকট হান্তাম্পদ হুইয়াছিলেন 

কিন্তু শীত্রই ঠাহার তক্ষ প্রাতভা, প্রগাঢ় অধ্যবসার ও মাশ্চধ্য মেধা 

শিক্ষক ও সহপাঠীণিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং কয়েক বৎগরের 
মধ্যেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। ইংরাজী সাহিত্যে তাহার 

বিশেষ অগ্ররাগ ছিন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্তর জন 

পিটার গ্রাণ্ট একবার একটি নিদিষ্ট বিষয়ে সর্ধোতকই প্রবন্ধরচনার 

জন্য পুরস্থার ঘোষণা করেন। প্যাবাঠাদ তাহার সহপাঠী দিগম্থর 

মিত্র ও অন্যান্য প্রতিভাশালী ছাত্রগণকে পরাজিত করিয়া উহা লাভ 
করেন। যখন তিপি প্রথন শ্রেণীতে উদ্ীত হন, তখন তিপি 
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১৬২ টাঁকা নাসিক বৃত্তি প্রা্চ হন। ছারজীবনে এই বৃণ্তিলাভ তখন 
অতান্ত সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। প্যারীটাদ গণিতশাস্ত্রে 

তারশ পাররণী ছিংপন না, কিন্থ গণেভাধাপক ডাক্তার টাইট্লার 

তাহাকে অত্যন্ত ভাঁলবাসিতেন 1 প্যারীচাদদ বাল্যকাল হইতেই 
অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন। এই কারণে ডাক্তার টাইটুলার তাহাকে 

প্দার্শনিক” বলিম্বা! সম্বোধন করিতেন। কখিত আছে, একদ। স্যর 

জন গ্রাণ্ট কাপেজ পারদর্শনকালে কোনও ছাত্র দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন 

করে কি না, এই প্রশ্ন সিজ্ঞাস! করিলে উক্ত ডাক্গার প্যারীঠাদকে 

নি্দেণ করিয়া কহিয়াছিলেন, “এই যে আমাদের দার্শনিক মহাশয়” 

প্যারীটাদের পঠদ্দশী য় হিন্দুকলেজ এক মহাঁপুরুষের প্রভাবে এক 
নূতন জীবনে অন্থপ্রাণিত হইয়াছিল। এই মহাপুক্ষ আর কেহই 
নহেন _-জ্ঞানবীর মহাত্ম। হেনরি পুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। কলে- 

জের তৎকালীন ছাঁত্রগণের উপর তাহার অসাধারণ প্রভাব ছিল। এই 

অষ্টাশবধীয় যুবক অসাধারণ প্রতিভা ও জ্ঞান লইয়া যখন হিন্দুকলে- 

জের সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, তখন সত্যসত্যই ছাব্রগণের 

হৃদয়ে এক মহা নবভাঁব সঞ্চাপ্রিত হইগ়্াছিল। তিনি ছাত্রগণের 

মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাদি- 

গের হৃঘয়ে যে অন্ুুসন্ধিৎস। জাগরিত করিয়া! দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে 

নিভীকতা ও স্বাধীনতার সহিত সার সত্যের অনুশীলন করিতে যে 

শিক্ষা দিয়্াছিলেন, তাহা বিফল হয় নাই। দেশগ্রাণ রাম- 

। গোপাল, সত্যনিষ্ঠ রাঁমতন্থ, কশ্মবত রনাপ্রসাদ, ব্রঙ্গশিষ্ঠ দেবেন্দর- 

' নাথ, পরহিতত্রত শিবচন্দ্র, জ্ঞানবীর কৃষ্ণষমোহন, আদর্শচরিত্র 

।প্যারীাদ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি এই মহাপুরুষের সংসর্গে 
আসিয়াছিলেন, তাহাদের জীবন ও কার্য সমালোচনা করিলে 
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উক্ত বাক্যের যাখার্থ্য উপলব্ধি হইবে। কিশোরীর্টাদ তাহার “হিন্দু- 
কালেজের ইতিহাস” নামক বিখ্যাত সন্দর্ভে এই মহাত্বার 
শিক্ষাগ্রণালীর সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ-_-“শিক্ষকরূপে 

তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ কবিয়াছিলেন। অন্যান্য শিক্ষকদিগের 
অপেক্ষ! এ বিষয়ে তাহার কর্তব্যজ্ঞান প্রবল ছিল। তিনি মনে 

করিতেন যে, কেবল শব্ধমালা নে, পরস্ত বিষয়শিক্ষাদীনও তাহার 

করবা ; কেবল মস্তিষ্কের নঙ্কে, পরন্ত হৃদয়ের বিকাশসাঁধনও তাহার 

কর্তব্য । এই বিশ্বাসে কাধ্য করিয়। তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের 

ভ্তানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে ভাবিতে 

শিখাইতেন ; এ দেশবাসীরা ষে প্রাচীন গৌড়ামীর শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিলেন, 

সে শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে শিখাইতেন। মনস্তত্বে ও নীতিদর্শনে তাহার 
অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; তিনি ছাত্রদিগকে সেই সব বিষয়ে শিক্ষা 

দিতেন। গতীর জ্ঞানসম্পন্ন ডিরোজিও ত্ঁহাদিগকে লক্, রীড, 

&য়ার্ট ও ব্রাউনের মত বুঝাইতেন। তিনি তীর অধ্যাপনা পর্য্যবেক্ষণ 

শক্তির ও তর্ককৌশলের ষে মৌলিকত! দেখাইতেন, তাহা! সার 

উইলিয়ম হ্যামিলটনের মৌলিকতা। অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে । 

কিন্ত তিনি কেবল বিদ্যালসবে শিক্ষা দিয়াই নিরস্ত হইতেন না; পরস্ত 

নিজ গৃহে, তর্কসভায় ও অন্যান্য স্থানে ছাত্রদিগকে আপনার ভ্ঞান- 

সম্পৎসম্তার দান করিয়! পুলকিত হুইতেন |” 

১৮২৯ থুষ্টাব্বে ইনি ছাত্রগণের চিত্ত ও চরিত্র বিকাশের জন্য 

একাডেমিক আসোদিয়েশন নামক একটা সভার প্রতিষ্ঠা করেন। 

প্যারীচাদ ডিরোজিওর অন্যান্য ছাক্রগণের সহিত এই সভায় আগ্রহের 

সহিত জ্ঞানান্ুশীলন করিতে লাগিলেন, এবং শিক্ষার চিরবন্থু ডেভিড 

হেয়ার ও ডিরোজিও তাহাদের সত্যজাঁনের পথপ্রদর্শক হইলেন। এই 
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সায় হিন্দুধশ্থের বিরুদ্ধে ব্ততা হয়, এই অভিযোগে হিন্দু কলেজের 
কর্তৃপক্ষগণ ডিরোজিওকে কর্মচাত করিবার মঙ্বর্ল করেন। ইহ! 

গুনিয়া ডিরোজিও স্বয়ং পদত্যাগ করেন (২৫শে এপ্রিল" ১৮৩১ )। 

কিন্তু তাহার পদত্যাগে প্রিয়তম ছাত্রগণের সহিত তাহার লেহসম্বন্ধ 

বিচ্ছিন্ন হইল না। পুরাতন ছাত্রগণ তাহার মৃত্যুকাল পধ্যন্ত (২৩শে 

ডিসেম্বর, ১৮৩১ খৃ্টাব্ব ) তীহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন, এবং 

নুতন ছাত্রগণ পুরাতন ছাত্রগণের নিকট হইতে তীহারই অতিনব মন্ত্রে 
দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। 

১৮৩৫ থ্ঃ অন্ধে প্যারীটাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তাহার কিয়দিন 
পরে তিনি কলিকাতা! পাবলিক লাইব্রেরীর ডেপুটা লাইব্রেরিয়ান এবং 

পরে লাইব্রেরিয়ান ও সেক্রেটারীর পাদ নিষুক্ হন। এই সময় ঠিনি 
জ্ঞানান্ুশীলনের অপূর্ব স্থযোগ প্রাপ্ত হন। যদিও অধিকাংশ সময় 

তিনি পুস্তকাঁদি পাঠে ব্যাপৃত থাঁকিতেন, তথাপি লাইব্রেরীর কাধ্যে 
তাহার বিন্দুমাত্র অগলোযষোগ ছিল ন1। পক্ষান্তরে তীহার যত্রে ও 

পরিশ্রমে লাইব্রেরীর এতদূর উন্নতি হইয়াছিল যে, ১৮৬৭ থঃ অব; 
তিনি সেক্রেটারী ও লাইব্রেরীয়ানের পদ ত্যাগ করিলে কিউব্টোরগণ 
তাহাকে অন্পংখা ধন্যবাদ প্রদান করেন, এবং পবে পা*বীটাদ উক্ত 
লাইব্রেরীর একজন কিউরেটার নিযুক্ত ভন এব" মৃত্যুকাল পর্যন্ত 
এ পদে প্রতিষিত ছিলেন । 

যখন তিনি পাবলিক লাইব্রেরিয়ান-পা্দ প্রতিঠিত ছিলেন, সেই 
সময়ে কালাচাদ শ্ঠে ও তারাটাদ চক্রব র দহিত গিপিত তইয়া তিনি 
বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত "হন এবং বিলক্ষণ লাভ করেন। বাবসায়ে তাহার 
শ্বাভাবিক সাধুতা ইংরাজ বণিকৃসম্প্রদায়ের আন্তনিক শ্রন্বা আকৃষ্ট 
করিয়াছিল। তিনি গ্রেটু ইষ্টার্ণ হোটেল কো” পোর্ট ক্যানিং ল্যাগ্ড, 
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ইন্ভেই্টমেন্ট কৌ, বেঙ্গল টি কোং, ইষ্ট ইপ্ডিয়া টি কোং, ডরং টি কোং 
প্রভৃতি অনেক কোম্পানির ডিরের্র মনোনীত হন। প্যারীটা্গ 

অত্যন্ত সরলম্বভাঁব ছিলেন এবং সকলকেই বিশ্বাস করিতেন। তাগর 

এই অযথ! বিশ্বাসই তাহার সম্পত্তি কাঁলস্বব্প হইল। বিদেশী 
এজেন্টগণের প্রতারণায় অল্পদিনের মধ্যেই তাহার প্রত সম্পত্তি বিনষ্ট 
হইল। কিন্তু পপ্যারীটাদ মিত্র অর্থশালী হইয়া যেরূপ ছিলেন, অর্থ- 
শূন্য অবস্থাতেও তন্রপ ছিলেন। তাহার শাস্থ সমাহিত চিত্তের 

গ্রাসন্নত। কথনও নষ্ট হয় নাই; তাহার নীতি ও চরিত্র সাংসারিক 
আলোক ও ছায়ার সহিত সম্পূর্ণ নিপিপ্ত থাকিয়! স্বীয় পুণ্য কর্তব্য 
পালনে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।” * তাঁরাটাদ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পরে 

তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ১৮৫৫ খুঃ অন্দে 

আপনাব ছুই পুত্রকে অংশীদার করিয়! লন। কিন্ত বাণিজ্যে তাহার 

পূর্বসৌভাগা আর ফিরিয়া আসে নাই। 
লর্ড ডাালহৌসীর শাঁসনকালে এতদ্েশীয় পুলিশের নানারূপ কলঙ্ক 

প্রকাশিত হয় এবং তাহাব্র জন্য যে অন্ুসন্ধানসভা গঠিত হয়, তাহাতে 

প্যারীটাদ এরপ নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে সাক্ষ্য প্র্দীন করেন যে, 

সকলেই তাহার ব্যবহারে চমত্কৃত হইর়াছিলেন। 

তৎকালে দেশোন্নতিবিধাদ্িনী যে সকল সভার স্য্টি হয়, তাহার 

সকল গুলিতেই প্যারীটাদ আন্তরিকতার সহিত যোগদান করেন এবং 

বিবিধ দেশহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করেন। বিখ্যাত জর্জ টমসনের 
উপদেশে তারাটাদ চক্রবর্তী প্রমুখ যে কতিপয় প্নবাবঙ্গ” (০এছত 

13৩0091) ১৮৪৩ খুঃ অক “ব্রিটিশ ইগডিয়া সোমাইটা” নাঁমক 

লঞপী্ষি  প বাপি পা কিল পাপমপপ্পস্পসপ পপস্পিাপীল | পাপী পল 

« দীদেশচন্ত্র সেন--প্রদীপ, ৪র্থ বর্ষ। 
, 
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প্রথম রাঁজপীতিক সভা এ দেশে প্রতিষিত করেন, তাহাদিগের মধ্যে 
প্ারীষ্টাদ মির একজন প্রান উদ্যোগী ছিলেন। ইনিই উহার 
প্রথম সম্পাদক । পরে ১৮৫০ খুঃ অন্দে এই সভা 1,920-17919751+3 

48509010107. এর € জমীদাঁর সভার ) সহিত মিলিত হইয়া [11051 
[013 49300170018 নাম ধারণ করে। প্যাপীষ্টাদ এই সভারও 

কার্ধানির্বাহক-সমিতির একজন সদপ্য ছিলেন। ঠিনি “বেখুন 
সৌসাইটা” নামক সাহিত সভার গথম সম্পাদক ছিলেন। স্কুল বুক্- 

মোসাইটা ও ভার্/কুলার স্টারেচাঁর কম্িটারও তিনি সদস্য ছিলেন 

এবং এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন । ১৮৬৭ 

খাবে ভারতঠিতৈষিণী কুমারী মেরী কাপপেন্টারের প্রস্তাবে বঙ্গীয় 

সমাঁজ-বিজ্ঞান-সভ। প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনিই ইঠাঁর প্রথম সম্পাদক 

নির্বাচিত হন। এতদ্ব/তীত তেমার গ্রাইজ ফণ্ড কমিসী 9 এগ্রি- 

হর্টকাল্টারাল্ সোসাইটা প্রভৃতির * তিনি সাস্য ছিলেন। সার 
সিদিল বিডনের সময়েও বেলভিডিগ়ারে যে বৃবিপদশনী হইয়াছিল, 

প্যারীটাদ তাহার এক রন বিচারক মনোনীত হইয়ছিজেন। গ্যারাটাদ 

বিশবিধ্যালঙের একক্লন সদা ছিলেন । ১৮৬৬ খুষ্টার্সে লেফটন্যাণ্ট 

গভর্ণবল্যরু উইলিমম গে ঠাশকে বাঙ্গান। ব্যবস্থাপক সভাব মদসাপদে 

অনোদীত করেন। তিশি ছুই ব্সর এই পৰে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এব* 

পশুর্লেশনিবারণবাবস্থা বিধিবদ্ধ করাত সাহাধ্য করেন | পৰে 
পপ পপি স্পা পশিপপাসিপপিিশশিত পো পিপপাশীপদ পিসি পিপিপি 

* এহ সভার মুখপত্র পাারীটাৰ অনেকগুলি কবিবিষধ্ক প্রশ্ম লিখিঘা ছলেন, 
মেগুলিব তালিকা এস্থলে প্রদান কর] অপ্রানভিক 2৩বে শা। (1) 8০0৮৭1 

110০ (2) 10120 06৭0 (3) &০৮10715005 07 1)ত)হথ 

€ 4) 19910911060 01 এ১0-011010 05) তমা (6) 

00161520101) 01118 (7) 5111 & [১%1)৩ 9] 00০ 8917 

10017710211 (8) 81491670106, 
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পশুদিগের প্রতি নিউরতাঁনিবাঁরণী সড। প্রতিটিত হইলে তিনি উহার 
প্রথম সম্পাদক নিবা।১৩ হন এবং উদ্তব্নকালে উহার সহকারী 

সভাপতি পদে বৃতহন। তি.ন কলিকাভা কর্পোরেসন ও উিট্রাক্ট 

চারিটেবল, গোপসাহশীর একজন প্রধান সভা ছিলেন। তিনি 

কলিকাতার অনারারা ম্াজিষ্রেট ও জষ্টিন্ অবূদ্দি পিসের সম্মানও 

প্রাপ্ত ভইয়াছিণেন । তাহার শিরলন জীবন সর্বদাই দেশহিতকর 

কার্ধ্ে নিপু হিল । কিন্তু ঠাহার কার্য নীপবে ও বিনা আড়রে 

গম্পাণিত হইত। যশোলাভের অন্য তিনি কখনও চেষ্| করেন নাই; 

যশ তাচাকে খুজয়। বেড়াইত । 

এইবার অদরা সংক্ষেপে প্যাপীগাদের সাহিত্য সেবার বিষয় 

কিছু বদিব। ১৮৩১ খু্ান্যে দণাররন মুখোপাধ্যায় ও বসিক- 

কুমত মণিক করুক 'জ্ঞানানষণ। নানক একথানি ত্বিভাবী 

সাগ্ডাতিকহ সাাাদপঞ এরকাশিত হয়। নি ইহ[তেই গন 

প্রথম সম্পাধকান্ধ প্রাণি শিখাভিন। ১৮৪২ খঙ্টাব্দের এশ্রিল 

মামে রামগোণাল থে গন শ্পেক্টেটর? নানক একখানি দ্বিভাষী 

সার্মমক পজেপ প্রন্তন করেন এবং বন্ধু প্যাবীঠাদের হস্তে 

উহার মম্পাকায় ভার অর্পন করেন। এহ পত্র গ্রথমে মাসিক, 

পরে সেপ্টেম্বর (১৮৪২) নাম হইতে পাকিক এবং মার্চ (১৮৪৩) 

হইতে সাপাধিক পরী প্রহ্কাশত হম্ব। ইত নব্যবঙ্গ'পণিগের 

মুখপর হিল। এই পত্রঙ্গা পাঠে জান। যার যে খিখাত জঙ্গি টউমসন 

এই পত্রকা প্রকাশের জন্য আক সাহায্য করিতেন । তথাপি এহ 

পত্রিকার কন্মকপ্তার। দেখিলেন, ভাহাদের প্রান্স সহন্তর টাকা ক্ষতি 

হইয়াছে এখং ১৮৪৩ খ্ুত্রান্সের নভেম্বর মাস পর্যান্ত প্রকাশ করিয়া 

এই পন্ধ বন্ধ করিয়া! দিলেশ। 



২ কিশোরীঠাদ মিজ্ 

যৌবনে প্যারীঠাদ বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরাঁজী সাহিত্যেরই অধিক 
সেবা করিয্বাছিলেন। ইতিহাস ও রাজনীতিই ইহার সর্বাপেক্ষা প্রিকব 
ছিল। ১৮৩৮ খুষ্টার্ষে 5909৮ ০) 0১০ ১0081১16070 

(00611 7:00190৫৩ (সাধারণ জ্ঞানোপার্জিক। সভ1) স্থাপিত 

হইল। তিনি ইহাতে “হিন্দুরাজত্বকালে হিন্দুস্থান” নামক একটা 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা এ সভার কাধ্যবিবর্ণীতে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । ১৮৪৬ খুষ্টার্ষে “কলিকাত। ব্রিভিউ” পত্রিকার দ্বাদশ 
খ্যায় তিনি “জমীদার ও প্রজা” বিষগ্নক যে চিস্তাশীল প্রবন্ধ প্রকাশ 

করেন, তাহা লর্ড আলবিমার্ল কর্তক পাপিয়ামেণ্টের ল-সভাঙ় 

উল্লিখিত হইয়। আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা 
রিভিউ পত্রিকায় আরও অনেক গুলি চিস্তাশীল গবেষণাপুর্ণ প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে সে সকলের 

একটি তালিকা সন্গিবিষ্ট হইল ।-- 
[0015 0০0] 4১101215 101,0০1 00) 

11017120901 1111)090 ৬/100৬5) 
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42100160151 50019 01 117012 ) 

[০1211010106 91105৩1019১ 4১710001019 & 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২১ 

3170 1107003011021 ) 

9৮5 00 15911 00101797106 10 87221. 

১৮৬৭ খুষ্টাঝে প্যারীঠাদের সহধর্মিণী বামাকালী (খড়দহনিবাসী 
বিখ্যাত তান্ত্রিক ৬ প্রাণকুষ্ণ বিশ্বাসে কন্যা) পরলোক গমন করিলে 

তাহার মন ধর্মের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হয়। তিনি বাল্যকাল হইতে 

হিন্দুধর্ে আস্থাবান ছিলেন) পরে ইংরাজী শিক্ষার সহিত একেশ্বরবাদী 
হইয়! উঠেন। কিন্তু এই সময় হইতে তিনি প্রেততন্কে বিশ্বাসবান্ 
হন এবং প্রেততত্বান্থশীলনেই সময় অতিবাহিত করেন । 73810176] 

017,117 91011600115 এবং অন্যান্য ইংরাজী ও আমেরিকান 

পত্রিকায় তিনি প্রেততত্বসন্ধন্ধে প্রবন্ধাদি লিখেন এবং তাহার 

কতকগুলি 90100] 51০৮1568৮99 ও ৯0৪৮ 11)988065 

01) 91171881151 নাঁমক পুস্তকদ্য়ে পুনমুদ্রিত করেন। তিনি 

(70 1] 5০01) 1 ৪৮07৩ 20৫ 19501019770) নামক 

একখানি গ্রস্থও প্রণয়ন ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন । ১৮৮২ খৃঃ অব 

যখন কর্ণেল অলকটু ও ম্যাডাম ব্রাভাটস্কি এদেশে আগমন করির! 

থিয়সফিষ্ট সভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন প্যারীষ্ঠাদ তাহাদিগকে বিলক্ষপ 

সাঁহাগ্য করেন এবং প্রধানতঃ ইারই উদ্যোগে ও পরিশ্রমে বঙগদেশে 

ধর সভার একটি শাখা স্থাপিত হয়। ইনি এ সভার সভাপতি ছিলেন।* 

প্রাগুল্িখিত ইংরাজী গ্রন্থ বাতীত তিনি ইংরাজী ভাষায় আরও 

তিনখানি উত্তম চরিতগ্রন্থ গ্রণ্ন করেন | ডেভিড হেয়ার, দেওয়ান 

রামকমণ সেন ও কোল্স্ওয়া্ধি গ্রাপ্টের জীবনচরিত সে কালের বহু 
১৮ পস্পীশিশশিশিপাশীপীশিিনিশটী পিপি পপাপী শি 

০০ ৯ পাপ পপ পপ পাপী 

* শেষ বয়সে তিনি ফোগসাধন আর্ত করিয়াছিলেন এবং এই জনা বই সংস্কৃত 

্স্থ অধন্যন করেন । বোধ হয়, তিনি সাধনার পথে বহুদূর অখসরও হইয়াছিলেন! 



হ্ং কিশোরাটাদ মিত্র 

জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপুর্ণ এবং আমাদিগের নিকট অমূল্য বলিয়! 

মনে হয়। 

আমরা এ পর্যান্ত প্যারীচাদের বাঙ্গালা সাহিত্যসেবাসম্বন্ধে কিছু 
বলি নাই! যখন এ দেশে বাঙ্গালা সাহিতোর অবস্থা নিত।স্ত শোচনীস়্ 

এবং প্যাত্রাঠাদের সমসাময়িক ইংপ্রাজী শিক্ষিত ব্যক্চিণণ বাঙ্গাল। 

ভাষাকে নিতান্ত অবন্ধার দৃষ্টিতে পেখিতেন, তখন কর্তব্য- 

প্রেরণার উদদ্ধ হইস্া প্যাগা্টাদ বাঙ্গাণ। ভাষ| সংস্কারের জন্য এবং 

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তহার প্রঠিভাশাণা পেখনী ধারণ করিয়া 

হিলেন। বাঁঞ্গাণা সাহিতোর হঠিহাসে বাহার স্থাননিদ্দেশকালে 

সাহিত্য সমাটু বঙ্গিণচন্্র এই প্বাঙ্গালা গদোর একজন প্রধাণ 
সংস্কারক”কে “অতি উ্৮” আসন প্রন্দান ক।ঘ্াছেন। কলিকাতা 

রিভিউয়ের ইংর।জ সমাহলাচক ফাহাব “মালালের ঘরের হুপাপের 

হাপ্যরপ ইংপগ্ডের গোল্ডস্মথ ও ফিন্ডিংএর ভাস্যবসের হুপা মনে 

করিয়াছিলেন এবং অপর কয়েকজন বিজ্ঞ সমালোচক যাহাকে 

মলিরার্র এবং ডিকন্নেৰ সহিত তুলনা করিয়াছিলেন, “কপাপকুগডলা*র 

অনুবাদক সিভিণিরান দিষ্টার ফ্লিপপ্স্ ফধাহাক্গ আলাণকে শতমুখে 

প্রশংসা! করিক্াছিলেন, চিরন্মরণীয় মহাআ্বা কাওয়েগ ধাহার 'আলালের 

গুণে মুগ্ধ হইয়া সমগ্র পুস্তকখ!নি অন্কবাদ করিবার মঙ্কর করিয়াছিলেন, 

বাহার রহস্য শক্তি সম্বন্ধেঁআলালেব ঘরের লালের” ইংরাজী অনুবাদ ক 

নিষারজিঃ ডি অস্ওয়েল বপিদ্ধাছেন-পাশ্চাত্য দেশে খ্যাকারেকে 

সংযত পরিহাঁন-রদসিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বে সম্মান গ্রদন্ত হয়, 

এদেশে প্যারীটাদের সেই সম্মান গ্রাপা,”-সেই প্যারীটাদের 

বাঙ্গাল! গ্রস্থাদির সমালোচনা করিবার ধুষ্টতা আমাদের নাই; প্রশংসা 

করিবার প্রয়ৌজনও নাই । এই পরিচ্ছেদে আমরা সংক্ষেপে তাছার 



ছিতীয পরিচ্ছে ২৩ 

কর্মবছল জীবনের পরিচন্ন প্রণাঁন করিবার মানস করিযাছি। তাহার 

পুস্তকাদির বিশ্বৃত বিববণ এলে প্রদান করা সম্ভব নহে । শুতবাং 

তাহার রচিত পুস্ত ্ াপির ঠালিক। মাত্র এই স্থানে সম্সাবট হইণ। 

প্যারীচাদের সভিতা-সাধণার প্রথম ফল “মাসিক পবিকা”। 

১২৭১ বঙ্গান্দের (ইংরাজী ১৬ই আগস্ট, ১৮৫৪) ১তা ভা্র ইঙ্কার 

প্রথম নংখ্যা প্রকাশিত হন । রাধানাথ শিকদার মহ।শয়েব সভিত 

একযোগে ঠিনি এই পত্রিঙ্কা স্প।দন করেন। ইহার উদ্দেশ্য স্্ীশিক্ষা 

বিস্ত'র। স্বতত্রাং অতি সহজ ও প্রগ্ল ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতিগর্ভ 

গল্প ও প্রবন্ধাণি ইহাতে প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকার প্রতিসংখ্যার 

উপর লিখা থাকি ত-- 

"এই পত্িক্কা সাধাবণের বিশেষ তঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, 

যে ভাবায় আমানের সচবাচর কথাবার্ভ। হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল 
পচন! হইবেক | বিস্ক পিতেবা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্ত 

তাহাদিগের নিমিত্ত এই পিক লিখিত হয় লাই 

এই 5।এিকাতেই, “বামারীক1,, “মদ রঃ বড দায়” ও “আলা” 

লের ঘবেব দুলাণ” সব্ধপ্রথম প্রকাশিত তয়। 

১৮৫৮ খুঃ অন্দে 'মালালের ঘরের ছাল! প্রকাশিত হয়। ইহাই 

বাঙ্গালাব পব্বপ্রথম উপন্যাস । টেকটাধ ঠাকুর এই ছদ্পনামে এই শ্রস্ 

প্রকাশিত তয় | হাস্যরস ও ম্বাভাবিকতার জন্য ইহা উপযুক্ত সমাদর 

লাভ করিয়াহিগ। এই পুস্তকখাশি অনেককাল হইতে বাঙ্গাল 

ভাষাষ পরীক্ষাথথী ইংরাজ সিভিলি্ন ও অন্যানা উচ্চগ্াদ্থ কন্মচারি- 

গণের পাঠা পুস্তক বলিয়া! নির্ি্ট আছে। মিষ্টার বীমস্ তাভার 

৯10০2) 419,071 1270000659111)0)2 নামক শ্রঙ্থে দিখিযাছেন 

--পটেকচাদ ঠাকুর ছন্সপামধারী লেখক প্যারীটাদ মিত্র বাঙ্গালার 



২৪ কিশোরীচাদ মিত্র 

সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস রচিত করিয়াছেন । তাহার অশ্নুকরণকারী অনেক ; 

ওপন্যাসিক হিনাবে তাহার আসন অতি উচ্চে অবস্থিত; ব্যঙ্গাদির 

হিমাবে তাহা অনেক উৎকষ্ট হাস্যবূুসবনথল ইংরাজী উপন্যাসের তুল্য ।” 
তিনি ইহার পর “মদদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি 

উপায়”, “কৃষিপাঠ, পামারঞিকা, শীতাগ্কুর,। িৎকিঞ্িৎ, 

*অভেদী”, 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ববাবন্থ, ভিড, হেয়ারের 

জীবনচরিত”, “আধ্াজ্মিক!” নামক পুস্তকগুলি প্রকাশ করিয়া 

বঙ্গদাহিভাকে অলঙ্কৃত করেন । তাহার কোনও পুস্তকই বৃহৎ নহে, 

সকলগুলিই অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত; সকলগুলিই 
মৌনিক, শিক্ষাপ্রদ এবং জাতীনভাবপূর্ণ। 

১২৯৯ বঙ্গান্দে ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে ধোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্যারীচারদদের সমস্ত বাঙাল! গ্রন্থগুলি একত্রে “লুপ্ুরত্নোদ্ধার” 

নামে প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকায় বঙ্ষিমচন্্র যথার্থই বলিয়া- 
ছিলেন, “তিনিই (প্যারীচদ্দ) প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের 

প্রকৃত উপাদান আমাঁদে্র ঘরেই আছে; তাহার জনা ইন্রাসী ব| 

সংস্কৃতির নিকট ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, 

যেমন জীবনে, £তমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের 

সামগ্রী তত স্থন্দর বোঁধ হয না তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি 

সাহিত্যের দ্বার! বাঙ্গাল! দেশ উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের 

কথ! লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্ররুতপক্ষে আমাদের জাতীর 

সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের ঢ্ূলাল+1” 

১৮৮০ খুষ্টাব্বে ২৩শে নহেম্বর উদরী রোগে প্যারীচাদের 

মৃত্যু হয়। দেশের মুখপত্র 'িশ্দূপেটি,য়ট সেই সময়ে লিখিয়া- 
ছিলেন £--"ইহার বিয়োগে, আমাদের দেশ একদন প্রধান পান্কিত্য- 
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সেবা, একজন কর্ধমনিষ্ঠ মহাঁপুকষ, একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার একজন 

অদ্বিতীয় পরিহাসরপিক, একজন দেশপ্রাণ মহাত্বী ও একজন তত্ব- 

জ্ঞানের প্রধান উপাঁদক হারাইল |” ইহার এক বর্ণও অমূলক বা 
অতিরঞ্জিত নহে । 

প্যারীচাদের মৃত্যুর পরু তাহার বন্ধুগণ একটি প্রকাশ্য সত! 
আহ্বান করিয়। তাহাদিগেব্র গভীর শোক প্রকাশ করেন। রেভারেগু 

কঞ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ জে সি মারে, বাবু দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর, 

রেভারেগড কে এস ম্যাকডোন্যান্ড, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মিঃ রবার্ট 
টার্ণবুল, ডাক্তার ডি বি ন্মিথ, মিঃ এইচ এম রুস্তমজী, বাবু ষছুলাল 

মল্লিক, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, বাঁবু শিবচন্ত্র দেব, বাবু রামতন্থু লাহিড়ী, 
মিঃ সি এইচ এডল এবং মিঃ হাজী নুর মহন্মদ জ্যাকেরিয়া এই 
তায় বক্ততাদি করেন। প্যারীটাদের চরিত্রসন্বন্ধে ছুই চারিজন্ 

ইংরাজ বক্তার মত “হিন্দুপেটি,যট” হইতে এই স্থলে উদ্ধৃত হইল। 
তাহার দেশহিতৈষণ। ও সতত। সম্বন্ধে চেম্বার অব্ কমার্সের তদানীন্তন 

সভাপতি কেটলওয়েল বুলেন কোম্পানীর মিষ্টার মারে বলেন,-- 

“ভারতবর্ষ দুইজন বিখ্যাত লোকের শোকে কাতর,-_কেশবচন্জ 
ও প্যারা্টাদ। কেশবচন্ত্র সমাজের শিক্ষিত ব্যক্চিদিগের নিকট 

নিজ মত ব্যক্ত করিতেন, প্যারীটাদ দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের জন্য 

কাজ কবিতেন। প্যারীটাদ বাঙ্গাল! সাহিত্যের ডিকেন্দ। তিনি 

পর্রিচয়ফলে নিঃসক্কোচে বলিতে পারেন যে, তিনি প্যারীটাদের 
অপেক্ষা সাধু ব্যক্তি আর দেখেন নাই । এই সাধুতা ও ভারতবাসী- 
দিগের হিতচেষ্টার জন্যই তিনি স্মরণীয় ।” 

কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী মিঃ টার্ণবুল বলেন--*তিনি 
সর্বদাই পরের কথ। ভাবিতেন--তিনি মুক প্রাণীদিগের স্ুখসম্বন্ধেও 

৪8 



২৬ কিশোরা্টাঁদ সিত্র 

উদাসীন ছিলেন ন1। এই সহবের পথে যে বনু পণুপানীয় জলাধার 
দৃ্ট হয়, সে সব তাহার কীর্তি । জীবিতকা'লে তিনি সকলের ভালবাসা 
শ্রদ্ধা ও ভক্তি অজ্ঞজন করিয়াছিলেন। তাহার নাম লোক ম্মরণ 

রাখিবে; তাহার অভাঁব সহজে পূর্ণ হইবার নহে ।” 
তাহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ডাক্তার শ্মিথ বলেন, “ন৩ 000 

000] 0) 09082990 01 2109৮ 20 59875 0) 0০09]0 

০0000] 10) 0703৩ 00161910618 ৮৮1)09 1080. 81১00] 11) 

9921100 69301001% 0 915 0০001 01 1019 01021800977 

'াহার সরলতা সম্বন্ধে ব্রেভারেও ডল, বলেন,--৩৮ 0019 
70610 1717109 20 7০1 00101 000 1001 029 1101) 1)9 

1175 6001. 07017011001 1১901) (0112110 11162 20 £0 

[11210 1710110761)0 1070170 (170 10 1100 & 10061090110 19 

115 5100, 0709 0101)0১ 0০৮৩19]008010 06 1)00120 0178720- 

67 23 51111011010, 8170 06 1300৭ 120 011000 ৯1600 

ঢ0955550 11) 21) 01000100917 49৫7০) 

এই সভা কর্তৃক নিযুক্ত স্মৃতিসমিতির প্রধত্রে টাউনহলে প্যারী- 

াদের একটি মর্মরময় উত্তমার্দ এবং মেট্কাফহলে একখানি উত্তম 

তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। কণ্িকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও ইহার 

নামে একটি রৌপ্যপদক প্রদানের ব্যবস্থা হয়। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

পরিষষৎ-মন্দিরেও ইহার একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
ধতদূর সংক্ষেপে সম্ভব প্যারীচাদের জীবনের প্রধান প্রধান কার্য- 

গুলি বিবৃত হইল । তাহার সম্পূর্ণ জীবন-কথা বলিতে গেলে বাঙ্গালা 
দেশের অর্ধশতাব্দীর উন্নতির ইতিহাস বলিতে হয়; কারণ, এই 
ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠাতেই তাহার নাম আছে। দেশের সকল মঙ্গ 
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কার্যে তিনি আন্তারকতার সহিত যোগদান করিতেন। প্যারীটাদের 

সম্পূর্ণ জীবন-কথা না! বলিলেও পাঠকগন বোধ হর, উপবি-লিখিত 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে এই মহাপুকষের অদ্ভুত সাধন! ও অনুপম চরিত্রের 

আভাস পাইবেন । চিত্রের নিশ্শভার, নিঃস্বার্থ পবোঁপকারিতায়, 

আন্তবিক দেশভক্তিতে, সার্বতোমিক সঙ্ধধয ঠায় তাহার সমকক্ষ ব্যক্তি 

অত্যন্ত বিবল। তিনি ভাবুক ছিনেন--তিনি বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন » 

তিনি অসাধাবণ বিবেক বুখ্িম্পন্ন বাক্তি ছিলেন এবং যাহা সত্য ও 

কণ্যাণকর খশিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা আদর্শ সাহসিকতার 

সহিত সম্পাদন করিতেন। তিনি চিন্তাশীল ছিলেন , বিস্তু অতি- 

গম্ভীর বা নিক্জনতাপ্রিৰ হিলেন না, বন্ঝ তিনি শোকসনাজে নিশিতি 
ভাল খাঁসিতেন। তিনি অতন্ত কৌতুকপ্রিয় ছিলেন ঠিনি বন্ধু 

বর্থকে সবস সুশি্ট কথোপকথনে ভাপাগতেন ও শিজে হানিতেন। 

তাহাব বিশুপ আমোপ প্রয়তা ৪ উস হাদ্য তাহার অণ্তঃকরণেব শিশু- 

সুলভ সবলত। প্রকাশ কবিত। 

শৈশব হইতে এই মহাপুকবের সন্নর্গে থাকিয়া কিশোবাটাদ 

বিশ্বপ্রেম শিক্ষা করেন। উঠাবই চরিত্রপ্রভাবে পবছুঃখকাতর 

কিশোবখাঁটাদ-_দেশ প্রাণ কিশোধীাদ _সমাজন্াবক কিশোগীচাদ-_ 

কন্মবীব কিশোবাটাদ গঠিত হন। কিন্তু কিনোরীত।দ তাহার অগ্রজ 

অপেক্ষা আবও সা*সী--আরও নিশীক ছিনেন | প্যারীচাদ ধীবে 

ধাবে শান হইতে আরশ লই, লোকাচার€ধি৩, কুনণস্কাব্-নমাচ্ছন্ন 

সমাজকে উন্নতিমাগে লইয়া যাহতে চেষ্টা! করিয়াহিলেন, বিবেকা দষ্ট 

কিশোগাটাদ লোকাচাৰ তুন্থ বরিধা অপুর্ব সাহদ ও অপাধাবণ নভীক- 
তাব সহ্তি খন্্রধক্তিতে কুন স্কারাবছ্ধ সনাদকে মারুমণ করিয়াহিলেন 

এবং আঁশুন্ব আদর্ণ গঠন করিতে চে! করিয়াছিলেন। লোকের 
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মতামতের প্রতি ত্রক্ষেপ নাই, কর্মের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না, 
সেই কর্ধময়ের চরণে কর্মফল নিবেদন করিয়া তিনি বিবেকের আদেশ 

অনুপালন করিতেন। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শিক্ষা 

শৈশবে কিশোরীটাদ একটি পাঠশালায় রামনারায়ণ সরকার নামক 

জনৈক গুরুমহাশয়ের নিকট মাতৃভাষা শিক্ষা করেন। সে সময়ের 

বাঙ্গাণা ভাবার দারিত্র্য অস্বীকার কত্রিবার উপার নাই। সুতরাং 

কিশোরীটাদের সামসময়িক ছাত্রগণ যে বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি নিতান্ত 

অবঙ্ঞা প্রকাশ করিতেন, তাহাতে তাহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া 

যায় না। কিশোরীচাদ যদিও তাহার ভ্রাতা প্যারীঠাদের ন্যায় বাঙ্গাল! 

পুন্তকাদি রচনা দ্বারা আমাদিগের সাহিত্য-ভাগার তাহার উচ্চ ভাব ও 

নশ্মণ নীতিমুলক রচনার সমুদ্ধ করেন নাই, তথাপি তাহার যে বাঙ্গাল। 

স।ঠিত্যের প্রতি যথেষ্ট অন্গরাগ ছিল তাহার ইংরাজী গ্রস্থাবলী হইতে 
তাহাব নিদর্শন পাওয়া যার। কিন্তু তাহার সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী" 

দিগের নিকট ইংরাজীরই সমধিক সমাদর ছিল। ১৮৪৫ থুষ্টাবে 

ডেভিড. হেয়াবের তৃতীয় বার্ষিক স্ৃতিসভায় কিশোরীটাদ যথার্থই 
বাঁলয়াছিনেন--101065 05 51025 00100101001 90808654 

0])04 ৮৮110 087) 10115171700171106 07015 736100811, 0761 

14১০ 5500) (9190 91217007921) 0১১০১০৫ 6০ 211 0৭ 15 

৬1100 110 0717 0৯ 90800, 179 10095 916৮৪০৫ 
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অর্থাৎ আমাদের শিক্ষিত বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকের নিকট বাঙ্গাল 

সাহিত্য নিতান্ত অনাদূত) যাহা কিছু মাতৃভাষায় গিখিত হয় তাং! 



৩* কিশোরীঠাদ মিত্র 

ষেন তাহার্দিগের রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চতম কল্পনা, গভীরতম 
ভাব সকল বাঙ্গাল! ভাষায় সজ্জিত হইলেই যেন প্রাণহীন, ভাবহীন, 

ও উদ্দেশ্যবিহীন হইল পড়ে। 

বাঙ্গাল! শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তৎকালীন রীত্যন্থসারে একজন 

মুন্সী কর্তৃক কিশোরীটাদ ফারসী ভাষায় শিক্ষ। প্রাপ্ত হন । এই ভাষায় 

কিশোরীটাদ তাদৃশ বুত্পত্তি লাঁভ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে 
ইংরাজী শিক্ষার উপকাঁরিত। কলেবুই উপলদ্ধি হয়। বিশেষতঃ 
তীক্ষবুদ্ধি বামনারায়ণ হিন্দুকলেজে প্যারীটাদের শিক্ষায় উন্নতি দেখিয়। 
কিশোরীঠাদকে উত্তমরূপে ইংরাজী শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । 

বাল্যকাল হইতেই প্যারীঠাদের শিক্ষািস্তারের জন্য আগ্রহ পরি- 
দৃষ্ট হয়। তিনি যখন হিন্দুকলেজের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করেন, 

তখন (১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ) স্বীয় বাটাতে “হিন্দু দাতব্য বিদ্যাল্ন” 
নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। বিদ্যালয়ে গ্রাতঃকাঁলে 

শিক্ষা দেওয়া হইত। শিবচন্ত্র দেব, গোধন্দচগ্র বসাক, 

রাধানাথ সিকনাঁর, কালাটাদ শেঠ, রাজকৃঞ্চ মিত্র প্রহৃতি ইহার 

অবৈতনিক শিক্ষক এবং প্যারী্টাদ ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। 

শিক্ষার চির্রবন্থু ডেভিড্ হেয়ার, মহাপ্রাণ ডিরোজিও এবং হিন্দু 

কলেজের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ডি আঁনসলেম প্রভৃতি মহোদয়গণ 

উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণের পদীক্ষা গ্রহণ 

ও পাবিতোধষিক বিতরণ করিতেন; কিশৌরাচাদ এই খিদ্যালকে 

ইংরাজী ভাষায় প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন এবং ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি 

মহাপুরুষগণের সহিত পরিচিত হন। 

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে হেয়ারের আগ্রহে রামনারারণ কিশোরীচাদকে 

হেয়ার স্কুলে প্রেরণ করিলেন। অতি অন্ন সময়ের মধ্যেই কিশোরীচাদ 



ডেভিড হেয়ার 

( কোল্স্ওয়াি গ্রাণ্ট অঙ্কিত রেখাচিত্র হইতে) 
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প্রভূত উন্নতি লাভ করিলেন, এবং বংসর বৎসর পারিতোধিক 
পাইতে লাগিলেন । মহাম্ম( ডেভিড হেমা প্রতোক বালকের 

চরিত্র ও শিক্ষাবিষয়ে তীক্ষরৃষ্টি বাখিতেন । পরিশ্রমী, তীক্ষবুদ্ধি, 

স্থচরিত্র ও মেধাবী কিশোরীটাদ একাএটিত্তে ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন 

করিতে লাগিলেন ; এবং হেয়ারের নিতান্ত প্রিয় হইয়! উঠিলেন। 

ছেয়ারের উপদেশে তিনি যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইলেন। কিশোরীটাদ 

ঘত দিন জীবিত ছিলেন ডেভিড হেস্সারের এই উপকার বিশ্বৃাত হন 

নাই। এ'দশে ইংরাজী শিক্ষার জন্মদাতা ডেভিড, হেয়ারের মৃত্যু 

হইলে, তীহারই প্রযত্রে ও চেষ্টায় “হেয়ার সাম্বংসরিক স্বৃতিসভা” 

প্রবর্তিত হয় এবং কিশোরীটাদ এই সভার বাৎসরিক অধিবেশনে 

পাই উপস্থিত থাকিয়া হেয়ারের গুণকীর্তন করিতেন। ১৮৬২ 

খৃষ্টান্দে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম 

দএতদ্দেশবাদিগণকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার নিগড় হইতে মুক্ত 

করাই ডেভিড হেয়ারের জীবনের ব্রত ছিল। এই ব্রত উদ্যাপনের 

নিমিত্ত তিনি তাহার সমস্ত শক্তি, সময়, অর্থ ও জীবন £উৎ্বর্থ করি- 

যাছিলেন। এতদ্দেশবাসিগণের মনোবৃত্তি যে উচ্চতম বিকাশলাভে 

সমর্থ ভীভার এই ধারণা ছিল এবং তাহার এই আঁভমত আজ 

আমাদিগের নিকট উজ্জল ও সুম্পষ্ট বাস্তবূপে পরিণত হইয়াছে । 

উতাহাদিগের নৈতিক ও মানসিক উন্নতিবিধাঁনই তাহার চরম 

উদ্দেশ্য ছিল। ধাহারা স্বয়ং পক্ষ্য করেন নাই, তীহাদিগের পক্ষে 

আঁমাদিগের স্বজাতীয়গণের প্রতি তাহার শি স্বার্থ প্রেমের গভীবতা 

উপলদ্গি কর! ছুক্ষবর। কিধনণী কি নির্ধন সকল ছাত্রের প্রতি 

তাহার ভালবাসা সমভাবে লক্ষিত হইত। আমাঁদিগের কলিকাতার 

অনেক প্রসিদ্ধ লোকহিতৈষীর অনুগ্রহ জাতি বা বর্ণবিষয়ক 



৩২ কিশোরীটাদ মিজ্ঞ 

পার্থক্যান্থদারে প্রদর্শিত হয়! কিন্তু ডেভিড হেয়ার প্রত্যেক 

মনুষ্যকেই প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন; কারণ সমগ্র মানবজাঁতিই 
তাহার প্রেমের বিষয় ছিল। দেশের পার্থক্য, জাতির পার্থকা, 

সামাজিক বা বিজাতীয় অবস্থার পার্থক্য তাঁহার সহাম্গভৃতির 
বৃদ্ধি বা সঙ্কোচ উৎপাদিত করিতে পারিত না। তিনি জাতি ঝা 

সামাজিক অবস্থাঘটিত পক্ষপাতিত্বের বহু উচ্চে অবস্থিত ছিলেন। 

মানুষ ষে চাপকান বা শাল, পান্ধী ব! গাড়ী অপেক্ষা অধিকতর মুল্যবান 

বিষয়ের অধিকারী তাহ। ঠিনি জানিতেন । তিনি কুষ্ণকায় লোককেও 

ভ্রাতার মত দেখিতেন। এই ভ্রাতৃভাবের অস্তিত্বের গচিত্য অকাট্য 
যুকতিদ্ধারা (প্রমাণিত হইলেও এখনও সাধারণের দ্বারা স্বীকৃত বা 
অনুভূত হয় নাই এবং ইংলগুবাসীদিগের মনে এই ভাব প্রবিষ্ট 

করাইবার নিমিত্ত এখনও প্রধানমন্ত্রিগণের বক্তৃতার প্রয়োজন অনুভূত 

হয়। লোকহিটিতষী ডেভিড হেয়ার, ভারতবর্ষে এই লোক- 

হিতৈষণার যুগেও একটি নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন বল! 
যাইতে পাঁরে। তীহার সমক্ম হইতেই ইঙ্-ভারতঠীত্ম সনাজের 
উপর দিপা নূতন ভাবকআ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং আমার আন্ত- 

রিক বিশ্বাস যে, ই দ্বারা অন্ধকার হইতে আলোক উদ্ভৃত হইবে 
এবং হিন্দু ও যুরোপীয়গণেব মধো ইচ্ছা, আশা ও আকাক্ষার এক্য 

সংসাধিত হইবে। এনদ্বেশবাসিগণের উন্নতিসংক্রান্ত বিষয়ে তাহার 

যেরূপ অসীম আগ্রহ ছিল, তাহার তৎসাধনেচ্ছাও সেইপ্রপ বলবতী 

ছিল। প্রত্যেক দেশবানীকে তাহার অবস্থা উন্নত করিবার এবং 

উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিবার অভূতপূর্ব সুযোগ প্রদান করাই 
তাহার অভিপ্রেত ছিল। যে স্বার্থপরতা, নীঢাশয়ত] ও ঈর্ষা আজ 

দেশবাসিগণকে তাহাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত 
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করিয়া কেবল নীচ কার্যে নিষুক্ত করিতে প্রয়াস পায়, তাঁহার মধ্যে 

অবস্থিত হইরাঁও তাহাপ্িগেব উন্নতিবিষয়ে ডেভিড. হেয়ারের আগ্রহ ও 

তাঁহাপিগের ন্যারসঙ্ত অধিকার স্বীকারের কথ! স্মরণ করিলে মনে 
আনন্দেব উদয় হয়। 

“হন্দুব প্রতি প্রগাট আগ্রহপূর্ণ প্রেন যেন তাহার প্রকৃতির সহিত 

অবিচ্ছেদ্যতাবে বিজড়িত ছিল । তাহার পরোপকারেচ্ছ! গভীর ছিল, 

কিন্তু অসংত হিল না; এবং তাহার মনের এই বিশেষ ভাব তাহার 

সমস্ত জীবনে ও চরিত্রে লক্ষিত হয় । তাঁহ|র প্রেমময় আনন হইতে 

যেন ইহা বিস্যুরিত হইত! কি বাবুর বৈঠকথানায়, কি রাজার নৃত্য- 
শালার, কি দরিদ্র পরান্নভোক্গী বালকের অপ্রশন্ত গৃহে, কি রাজকুমারের 
রোগ-শনার পার্খে, নর্বপরই ইহা লক্ষিত হইত। দেশবাপিগণের মধ্যে 

শিক্ষাবিস্তাবকল্পে পরিশ্রমকালে ইহা বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হইতি। অজ্ঞ- 

তার বিনময় ফলে আমাদিগের সমাজের জীবনী-শক্তি অপচিত হইতেছে 

দেখিয়া তিনি বিচলিত হইস্াছিলেন। ভারতবর্ষেব প্রতি ইংলগের 

কি কর্ধব্য তিনিই তা সর্ধ প্রথমে হুদয়গম কপ্রিয়াছিলেন। আপনারা 

আপনাধিগের অণঞ্জতাফলে ইহা দেখিয়া থাকিবেন যে, কোনও 

কোন? বিশেষ ব্যজির দৃষ্টি দেশের কোনও কোনও বিশেষ ব্যাধির 

প্রতি আকুই্ট হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদিগের সমাজের কল)ণ- 

সাধনে বিশেবভাবে সাহায্য করে; কারণ এই সকল বিশেষ ব্যাধির 

প্রতীকাবকল্পে এই কল বিশেষ ব্যঞ্চি অপরের অপেক্ষা অধিকতর 

উৎসাহের সহিত চেষ্ট! পান। ইহার প্রভাবে কোনও বিশিষ্ট বাক্তি 

সতীদাহ নিবারণে এবং অপর কোনও বিশিষ্ট ব্যঞ্তি দীসত্ববিমোচনে 

গ্রয়াস পান। আমি ষে মহাআ্বার বিষন্ন বলিতেছি, তিনি দেশবাসি- 

গণকে অজ্ঞতা! ও কুসংস্কারের অন্ধকারে হীনাবস্থায় পতিত দেখিয়া 
৫ 
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ব্যথিত হইয়াছিলেন। মানসিক ও নৈতিক অন্ধকাঁররূপ মহাব্যাধির 
প্রতিই তাহার হৃদয় ও মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই অন্ধকার দুরী- 
করণ,--শিক্ষার কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার, তাহার জীবনের ব্রত 

হইয়াছিল। এই সংকল্পসাধনার্থ তিনি হিন্দুকলেজ, স্কুল সোসাইটার 
স্কুল এবং অন্য কয়েকটা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিৰ্ধান কবেন। 

এতদ্দেশে শিক্ষাবিস্তারে তিনি সর্বগ্রথম উদ্যোগী ছিলেন এবং তাহার 

নাম যে “শিক্ষার জন্মদাতা” এবং “দেশবাপিগণের উন্নতির জন্য সর্ব্- 

গ্রথম উদ্ব্যোগী বলিয়া! ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের নিকট সম্মানের সহিত 

স্মরণীয় হইবে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।” 
হেয়ার স্কুল তৎকালে "স্কুল সোদাইটীর স্কুল” নামে অভিহিত 

হইত। স্কুল সোসাইটী ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার প্রয্রে 
হেয়ারের স্কুল প্রভৃতি অনেক স্কুল ও পাঠশাল৷ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেভিড্ 

হেয়াঁরের স্কুল তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই স্কুলের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশানী 

ছাত্রগণ উক্ত সোসাইটার ব্যয়ে হিন্দু কলেজে শিক্ষার্থ প্রেরিত হইতেন। 

হিন্দু কলেজে শিক্ষাথী ধনী ছাত্রগণ এই সকল ছাত্রকে বিদ্রপ করিয়। 
“বাড়ে” নামে অভিহিত করিতেন । বাঁজনারায়ণ বসু মহাশয় তাহার 

আত্মচরিতে লিথিয়াছেন--“কেন 'বড়ে'বলিত তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। 

হেয়ার সাহেৰ তাহার স্কুল হইতে তাহাদিগকে বড়ের মতন কলেজে 
চালাইয়। দিতেন, এইজন্য কিন্বা বালকের! দরিদ্র বলিয়।৷ তাহারা 

কলেজেবু বড়মান্গষ ছাত্রদিগের কল্পনান্ুনারে বড়ি ভাতে দিয়া! ভাত 

খাইয়। তাহাদিগের বড়মান্থৃষ সমাধ্যারী অপেক্ষ! সকাল সকাল কলেজে 

আসিতে সমর্থ হইত, এই বলিয়া! তাহারা উক্ত বড়মানুষ ছাত্রদিগের 

নিকট হইতে তাহাদিগের নিকট অগৌরব কিন্তু গ্ররুতরূপে গৌরব- 
সুচক এই উপাধি লাভ করিয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না।” 
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১৮৬৭ থৃষ্টার্ষে সমাজবিজ্ঞান সভায় (90৫91 99০14] 9019109 

45800180017 ) পঠিত প্বাঙ্গালায় শিক্ষাবিস্ত/র” নামক প্রবন্ধে এই 
সকল ছাত্রগণের সম্বন্ধে কিশোগস্চাদ যাহা লিখিয়াছেন তাহার 

ভাবান্তবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল-_- 

"এই সকল ছাত্র তাহাদিগের কলেজের সহপাঠীদিগকে প্রতি- 
যোগিতাদ্প পরাস্ত করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিতেন। তাহারাই 

সমস্ত সক্মান প্রার্ত হইতেন এবং যে সকল ছাত্র বেতন দিয়া পড়িতেন 

তাহািগের অপেক্ষা ইহ্ীরাই কলেজের গৌরববদ্ধন করিতেন। ইহার 
কারণ, ইহাদিগের অপেক্ষাকৃত দারিদ্রা, নিম্ন বিদ্যালয়ে অর্জিত 

পরিশ্রমের অভ্যাস, পারিতোধিক বৃত্তি প্রভৃতির উদ্দীপক প্রলোভন। 

ইহারা স্ুপরিচাপিত উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্বাচিত বালক । ইহারা 

তাহাপিগের স্কুলে অন্যান্য সহাধ্যার়িগণকে প্রতিযোগিতায় অতিক্রম 

করিয়াছেন এবং ইহাদিগের জ্ঞানার্জনে অতৃপ্ত আকাজ্ষা জন্মিয়াছে। 

অপরপক্ষে হিন্দুকলেজের যে সকল ছাত্র আদি হইতে তথান্ন বেতন 
দিয়া পড়িতেন তাহার। বিলাসের ক্রোড়ে চিরলালিত। সুতরাং ধাহার! 

বিদ্যার্জন এরশ্বর্য ও যশোলাতের একমাত্র উপায় বলিয়া উপদি্ট 

হইয়াছেন--সেই সকল পরিশ্রমী “বড়ের' (হেয়ারের ছাত্রগণের) নিকট 

বিলামী ও আমোদপ্রিয় বালকগণ যে প্রতিযোগিতায় পরাশ্তি হইবেন 

ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি 1” 

প্রতিভাবান ছাত্র কিশোরীটাদ হেয়ারের স্থল হইতে হিস্দুকলেক্গে 

উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরিত হুইলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্বেই 
গবর্থমেন্ট একটি নৃতন শিক্ষাপদ্ধতির অনুমোদন করিয়া এতদ্দেশে 
ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচারের অপূর্ব সুযোগ এদান করেন। 
পূর্বে কোর্টঅব ডাইরেক্টসের আদেশানুসারে যে দশ সহমত গাউও 
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শিক্ষার জন্য ব্যগ্িত হইত তাহার অধিকাংশই দেশীয় সাহিত্য-চর্চা ও 
সাহিত্য-প্রচার জন্য নিপ্ধীরিতছিল। এতত্দেশের 8087 ০৫ 7১0009,6- 

9০ কিছু পুর্বে ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। কয়েকজন সদন) সংস্কৃত, 
আব্বা প্রতৃতি প্রাচ্য ভাষার প্রচারারথী ছিলেন এবং অপর সদস্যগণ 

পাশ্চাত্য ভাষার প্রচারাথা ছিলেন। প্রাচ্যভাষাপ্রচারার্থীরাই প্রথমে ' 
বিজয় লাভ করেন। কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে খন লর্ড মেকলে অপর 

গক্ষে যোগদান করিলেন তখন পাশ্চাত্যভাষা প্রচারাীরাই জঙ্গী 
হুইলেন। মেকলে তাহার ২র। ফেব্রুরারি (১৮৩৫) তারিখের 

ন্থগ্রসি্ধ মন্তব্যে লিখিলেন,_-ণ্যে কোন উত্কৃষ্ট যুরোপীর পুস্তকাণয়ের 

একটি মাত্র আলমারী সমগ্র সংস্কত ও আরব্য সাহিত্যের সমতুল্য |” 
তিনি এই স্ণীর্ঘ মন্তব্যের উপনংহাঁরে আরও বলিলেন, “হহা স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমর! ১৮১৩ ুষ্টাব্ধের পালিয়ামেণ্টের বিধি 

দ্বার! শৃঙ্খলাবদ্ধ নহি, আমর! প্রকাশ্ত ব অগ্রকাশ্ঠ কোনও গ্রতিজ্ঞা 

দ্বারা বদ্ধ নহি, আমরা আমাদের ধন্ভাওার যেরূপে ইচ্ছা ব্যবহার 

করিতে পাব্রি; যাহ জানা আবশ্যক তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য 

আমাদের ইহ্বার ব্যবহার কর! কর্তব্য; সপ্কৃত অথবা আরবী ভাষ! 

অপেক্ষা ইংরানী শিক্ষার প্রয়োজনীক্তা অধিক 3 দেশবাসিগণ ইংরাজী 

শিক্ষা করিতে সমুত্স্ুক) ধর্ম অথবা ব্যবহারশান্ত্রের তাথ! বালা 

সংস্কৃত অথব। আরবী ভা! প্রচার করিবার বিশেষ কাবণ বিদ্যমান 

নাই; এতদ্দেশীয় লোকদিগকে ইংরাঁজীতে সুপণ্ডিত কর! সম্ভব) 

এই উদ্বেশ্যে আমাদের সকল চেষ্ট! প্রযুক্ত কর! উচিত ।” 

বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক ইহাতে এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করেন-_ 

«১1 জপার্ধদ গবর্ণর জেনারেল বাহাছুর শিক্ষামিতির ণম্পা্দক 
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কর্তৃক প্রেরিত বিগত ২১শে ও ২২শে জানুয়ারি তারিখের পঞ্রদ্ন্ 

এবং ততং্সংশ্রি্ কাগজপত্রাদপি মনোযোগের সহিত আঁলোচন। 

করিরাছেন। 

২। বড়লাট বাহাদুর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বে, 

ভারগধাদিগণের মধ্যে ঘুরোপীর সাহিত্য ও বিজ্ঞান গ্রচার ক্িণেহ 

বিট গবর্ণমেন্টের মহত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে | এবং তিনি বিবেচন| 

করেন যে, শিপার অন্য যে অর্থ নির্দিই আছে তাহা ই'রাগা শিশ্ষায় 

প্রয়োগ করাই এ্রেরস্কব। 

৩। কিন্তু সপার্ষদ বড়লাট বাহাছুরের এমত অভিপ্রায় নহে যে, 

যতপিন দেশবাদিগণ দেশীর সাহিত্য ও নিচ্ছান শিক্ষার জন্য সমুত্নুক 

থাকিবে তশুধিণের মধ্যে দেশায় পাঠশালা বা উচ্চ বিদ্যালরসমূহ তুপিয়। 
দেওরা হইবে । অতএব সপার্ষদ বড়ণাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন 

বে, শিক্ষাসনিতির তত্বাবধানে যে সকল বিদ্যালয় ধর্ধমানে পরিচালিত 

হইতেছে সে সকলের ছা ও (শিক্ষকগণ পুব্বের ন্যাগ বৃত্তি পাহবেন। 

কিন্তু শিক্ষাবস্থান ছাবগণের সাহাধ্যার্প যে কুত্তি প্রধানের প্রথ। বর্তগানে 

গ্রচশিত আছে সপার্ধণ বড়ণাট বাহে সে গুথর সনর্থন কাঞগতে 
অক্ষন। তাহার বিখান বে, থে প্রথায় অধুনা শিক্ষা প্রদণ্ত হয়, 

সেই প্রথা প্রাক্কতিক নিন্রশানুসারে অন্যবিধ অনিকঙর আবশ্যক 
প্রথার ঘাবা অধিপাবভ্রষ্ট হইবে এবং উস» বৃত্তি প্রদানের একমাত্র ফল 

এই হইবে ষে, সেই সকপ অগ্রয়োজনীয় বিষের অধ্যয়নে অস্বা গাবিক 
উত্নাহ প্রদথন কর। হইবে । অতএব তিনি আদেশ ধিতেছেন যে, 

অতঃপর যে সকপ ছাত্র এই সকল বিথ্যানয়ে প্রবিষ্ট হইবেন তাহা 41 

কোনও প্রকার বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন না এবং যখন কোনও প্রাচ্- 

বিদ্যার অধ্যাপক তাহার কন্ম হংতে অবসর গ্রহণ করিবেশ, 



৩৮ কিশোরীঠাদ মিত্র 

শিক্ষাপমিতি গবর্ণমেন্টহক তীহার বিন্যালয়ের অবস্থা ও ছাতরনংখ্যার 

একটি বিবরণ পাঠাইবেন, এবং গবর্ণমেন্ট তাহার স্থলে নূতন অধ্যাপক 
নিবুক্ত করিবার প্রয়োজনীক্বতাসম্বন্ধে বিচার কৰিবেন। 

৪1 সপার্ষদ গবর্ণর জেনাবেলের গোচরে আসিয়াছে যে, শিক্ষা- 

সমিতি প্রাচ্য সাহিত্যাি বিষয়ক পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রচারে বহু অর্থ 

বায় করিরাছেন। সপার্ধদ বড় লাট বাহাহর আদেশ দ্িতেছেন যে, 

অতঃপর উক্ত কার্যে আর অর্থ ব্যয় কর! হইবে না । 

৫| সপার্ষদ বড় লাট বাহাছুর আদেশ দ্িতেছেন যে, এই সকল 

সংস্কার সাধিত হইলে যে অর্থ উতৃত্ত হইবে, শিক্ষাসমিতি সেই সমস্ত অর্থ 
অতঃপর দেশবাসিগণের মধ্যে ইংরাজী ভাষার সহায়তায় ইংরাজী 

সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচারার্থ প্রয়োগ করিবেন এবং বড়লাউ বাহাদুর 

সমতিকে এত্দর্থে অতি শীঘ্ব একটি শিক্ষাপদ্ধতিবিষয়্ক প্রস্তাব 
প্রেরণ কৰ্রিতে অন্করোধ করিতেছেন 1৮ 

যখন এই অবধারণ অনুসারে কাঁধ্য আরন্ধ হইপ, যখন প্রতীচ্য 

জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার এতদেশীয় ছাত্রগণের সম্মুখে উন্মুক্ত করা হইল, 
ঠিক মেই সুময়ে অনুপম উৎসাহ ও অতৃপ্ত ভ্রানাকাজ্ষ। লইয়! 
কিশোরীটাদ হিন্দুকপেজে প্রবেশ করিলেন। 

হেয়ার স্কুলে তাহার যে অসামান্য অধ্যবসায়, তীক্ষ বুদ্ধি ও প্রতিত। 

লক্ষিত হইয়াছিল, হিন্দু কলেজে উহার তৎকালীন অধ্যক্ষ কাণ্ডে 

ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডগন শীঘ্রই তাহ। দেখিতে পাঁইলেন। কিশোরী 
টা্দ ভি-এল-রিচার্ডননের একজন প্রিয়তম ছাত্র বলিম্াা গরিগণিত 

হইলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য খ্যাতনামা ইংরাজ 

লেখকগণের গ্রন্থাবলী কিশোরীঠাদ রিচার্ডসনের তত্বাবধানে পাঠ 

করিতে লাগিলেন। রিচার্ডসন একজন সুপণ্ডিত, লেখক, সুকবি 
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সুক্ষ শাঁ.ও সমালোচক ছিলেন । তাঁহার আবৃতিশক্তিও অসাধারণ ছিল। 
বহ্দর্শী সমালোচক লর্ড মেকলে তাহার চেক্সপিয়র আবৃত্তি শুনিয়। 
বলিয়াছিলেন, “আমি ভারতবর্ষের কল কথা বিস্বত হইতে পারি, 

কিন্তু আপনার সেক্সপিয়র পাঠ কখন ভূলিতে পারিব না”। কিশোরী 

টাদ ইহাবু নিকট কেবল ভাষা শিক্ষা করিলেন না; ইংরালী আবৃত্ি- 

শক্তিও সঞ্চয় করিলেন। এই উচ্চারণের বিশুদ্ধতা গভীর জ্ঞানের সহিত 

সন্মিণিত হইয়। উত্তরকালে কিশোরীটাদের বক্তৃতাগুলিকে শ্রোতা- 

মাত্রেরই অত্যান্ত হদয়গ্রাহী করিয়া তুলিত। 
অধিকাংশ সাহিতাসেবীর ন্যায় কিশোরীচাদ গণিতশান্ত্রে তাদশ 

পারদর্শী ছিলেন না। কিন্তু তিনি ইংরাজী সাহিত্যে তাহার সহপাঠি- 
গণের সহিত প্রতিযোগিতান্ন স্বস্থান অধিকার করিতেন এবং প্রতি 

বৎসর কলেজের পারিতোধিক ও ছাত্রবৃত্তিগুলি অধিকার করিতেন। 
তাহার বার্ষিক পরীক্ষার লিখিত একটি রচনা বিশপ উইলসন কর্তৃক 

গবর্ণমে্ট হোসে পারি.তাধিক বিতরণকালে পঠিত হয় এবং বাঙ্গালার 
তদানীন্তন চীক, জষ্টিস সাব এডওয়ার্ড রায়ান এই বাককের অদ্ভুত 

প্রতিভা দেখিয। বিন্মিত হন । 

কিশোরাঠাদের সতীর্থ ও সামসময়িক ছাত্রগণের মধো প্যারীচবপ 

সরকার, রাজনাবায়ণ বন্্, আনন্দকৃষণ বস্তু, মাইকেল মধুস্ছদন দত্ত, 

ভূদ্েব মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাম চট্টোপাধ্যার (৬ প্রেমর্টাদ তর্কবাগীশের 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা), জগদীশনাথ রায়, যোগেন্দ্রচন্দ ঘোষ, রাজেন্দ্র দত্ত, 

ভোলানাথ চন্দ্র, জ্ঞানেন্ত্রমোহন ঠাকুর এবং গৌরদাস বসাকের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

কিশোরীটাদ বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বন্ধুবৎংসল, পরদুঃখকাতর ও 
উচ্চমন। ছিলেন। শুনা গিয়াঁছ যে, স্বীয় পরিশ্রমার্ডিত ছাতবুত্তি 



৪০ কিশোবীটাদি মিত্র 

হইত তিনি অনেক দবিদ জ্ঞানপিপান্থ লহপাঠীর বিদ্যালয়ের বেতন 

শ্ষা সাাধা করিতেন। হিন্দুকলেজের উচ্শ্রেশীতে পাঠকালে 

চিনি দিমু দাতব্য বিপ্যালয়ে বিন। বেতনে দরিদ্র বালকগণকে 

শিক্ষা দিতেন । 

১৮৩৮ খুষ্টান্দে ১২ মার্চ তারিখে তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, 

বাদগোপাণ ঘোষ, রামতন্থ লাঠিভী, তারাাদ চক্রবর্তী এবং রাজকুষ্ণ 
দে মহোদয়দিগের প্রস্তাবে সস্কৃত কলেন্গে একটি সভার অধিবেগন 

হয। ইগাতে এতদ্দেশীর খুবরুন্দেত্র মানপিক উন্নতির জন্য “নাধারণ 
জ্ঞানোপাঞজ্জিকা সা” (১০০1৩৮৮0091 079 4১001511101) 01 

07618] [70%1909 ) নাক একটী সভা প্রতিষ্ঠ। করা স্থিত্রীকৃত 

হয়, এবং এ বৎসর ১৬ই মে তারিখে উক্ত সভা কার্ধা মানন্ত করেন | 

গ্রাতি মাসে একটি মধিবেশন হইত এবং শ্ধীবৃন্দ বিবি বিষে বক্তা 

ও আলোচনার্দি কবিতেন। মহাম্বা ডেিড হেয়ার উক্ত সভার 

সভাপতি হন। জ্ঞান্পিপাহ্ কিশোরীচাদ উক্ত সভান প্রাবস্ত ভইতেই 

উচ্ভাতে যোগদান করেন এবং উত্ত সভার দ্বিতীষবার্ষিকী কারধ্যবিবরুণী 

হইতে দৃষ্ট হয় ষে, তিনি উক্ত সভাব মাসিক অধিবেশনে ১৮৪০ ও 
১৮৪১ খু্টান্সে “সত্য” ও পাঁশক্ষিত দেশবাসিগণের বর্ধশান অবস্থা ও 

ভবিষ্যৎ আশা” শীর্ষক ছুইটি মনোহর ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ কবেন। 

উক্ত কার্য,'বিখরণীর ভূমিকায় গিখিত আছে যে, উক্ত প্রক্দবয় 
লেখকের বিশেষ বৃদ্বিম্তাবু পবিচারক । 

'অন্থমান ১৮৪১ খুষ্টান্দে * পিখোখীচাদ শিক্ষা সমাপ্ত কলিম 

হিনু কলেজ পরিশ্যাগ করেন। এই বংদবের হিনুকলেজের পুরস্কার 

স. বাজনাধান়ণ বাপু তাহার আম্মচধিতে বলেন যে, যে বৎসর [তিনি প্রথম 

শ্রেণীতে উন্নীত হন সেই বসব কিশোবীঠাদ হিন্দুকলেজ পরিভ্যাগ করেন। 

পিপিপি পাশা পিপি পপি পট 
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বিতরণদভার কাধ্যবিবরণী দুষ্টে প্রতীত হর যে কিশোরী্ঠাদ ইংরাজী 
প্রবন্ধ রচনায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল 
লর্ড অকৃল্যাণ্ডের নিকট হইতে প্রথম পুবঙ্কার প্রাপ্ত হন । পাঠ কগণের 

অবগতি জন্য এই কাধ্যবিবরণীর কিয়দংশ নিয়ে উদ্দত হইল £-- 
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৪২ কিশোরীটাদ মিত্র 

আজিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী যুগের 
শিক্ষিত পূর্বপুকমদিগেব প্রতি নাসিক! কুঞ্চিত করিতে পারেন; কিন্ত 

হায়, সে শিক্ষায় ও আগ্িকার শিক্ষান্ম কত প্রভেদ ! ১৮৭৩ খুষ্টাবে 

স্থপ্তিত লালবিহাপী দে তৎসম্পাদিত “বেঙ্গল ম্যাগেজিনঃ নামক 

মাসিক পত্রিকায় “৬কিশোরীর্চাদ মিত্র” শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ে 
লিখিয়াছিলেন __ 

“আমাদের সাহিত্যসেবকগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি 

চলিয়া গেলেন । বাবু কিশোরীচাদ মিত্র যে সম্প্রদায়ের শিক্ষিত 

বাঙ্গালী হিলেন--তাহাদিগের সংখ্য। দিন দিন হাঁস হইয়া আদিতেছে। 

বিশ্ববিদ্যাপয় প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী যুগের ব্যক্তিগণ নান! বিষয়ে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালরের গ্রাজুয়েটগণ অপেক্ষা অধিকতর উন্নতচেতা, অধিকতর 
পবিত্র রুচিসম্পন্ন, ইংরাজী সাহিত্যের ভাবে অধিকতর গ্রভাবাপন্ন 
এবং সাহিতাদেবায় অধিকতর ফত্শীল ছিলেন। ইহা বিস্ময়ের বিষ 

যে, অক্সফোর্ড ও কেন্বিজের সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক শিক্ষিত 

আমাদের কলেজের ছাত্রগণ নিকটতুর প্রবন্ধ লিখিকা থাকেন। এই 

কুফল আমাদের আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির দৌষেই উৎপন্ন হইয়াছে 

বলির! বোধ হয়। বন্তমান শিক্ষাপন্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য ছোট ছোট 

বালকগণের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ভিতর ব্যাকরণের শুষ্ক কঠোর সুত্র, শব্দের 

নীরস ধাতু ও প্রত্যর, বিশ্ববিদ্যাপয়ের বাজারে প্রচলিত অর্থপুস্তকে 
লিখিত গ্রন্থের মন্ত্র (যাহা হইতে গ্রন্থকারের সমস্ত ভাব উবিয়। গিয়াছে) 

এবং সরল ভাষায় অনুদিত বা! সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ অন্তপ্রবি্ি করিয়! 

দেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পুর্ববন্তী যুগের ব্যক্তিগণ ইংরাজী 

সাহিত্য উপভোগ করিতেন, বর্তমান কালের যুবকগণ পরীক্ষাস্থলে 

যাহা প্রয়োজনীয় তন্্যতীত অন্ত কিছুই পাঠ করেন না। সুতরাং 





পত্বী--কৈলাসবাসিনী 
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এক্ষণে জানলাঁভের জন্য যে জ্ঞান অর্জিত হয় না ইহাতে আর বিস্ময়ের 
কারণ কি?” 

অনেক চিন্কাশীল বাক্কি উক্ত মন্তব্য বোঁধ হয় 'আজিও সমর্থন 

করিবেন। পূর্বোলিখিত পবঙ্গে শিক্ষা বিস্তার” বিষরক প্রবন্ধে 

কিশোরীঠার যথার্থই বগিয়াছেন যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয্নের শিক্ষা- 

পদ্ধতি “বুদ্ধি-বগ্ধ নিম্মাণের উপবোগী-_বুদ্ধিমান মনুষ্য গঠনের নহে”। 
কুশাগ্র বুদ্ধি, তীক্ষ প্রতিভা ও শিক্ষামাঞ্জিত স্থুরুচি অইয়া উচ্চতম- 

তাবে প্রণোদিত যুবক কিশোরীচাদ কিরূপে বিশাল কর্দক্ষেত্রে 

গ্রবেশ করিলেন তাহাই পরপরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। াকন্থু এই 

পরিচ্ছেদ সমাপ্তির পুর্বে কিশোরাটাধের জীবনের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ 

কর। উচিত । হিন্দু কলে পরিতাগেব কিরৎকাল পুর্বে কিণোদীটাদ 

রাজপুরনিবাপী ৬গোরাটাদ ঘোন মহাশয়ের বুদ্ধিমতী, স্থশীলা ও 

ন্বন্দরী কন্ঠা কৈলাসবাসিনীর সহিত পরিণয়স্থজে আবদ্ধ হন। 

কিশোরীটাদের দাম্পত্য জীবন অতি সুখময় হইয়াছিল। 
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আমর! ইংরাজী শিক্ষার সহিত ক্রমে ক্রমে জাতীরত| বিসর্জন 

দিতেছি। সুপ্রপিদ্ধ পাত কাউয়েল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বেথুন সভাক্গ 

বলিয়াছিপেন, "ভারত কেবল পাশ্চাতা জগতের অনুকরণ করিবে 

না (অনেক বিন্দু তাহাই করিতে প্রস্তত)--বেন জীতীয়তাবিহীন 

হিন্দুগঠনই আমািগের শিক্ষার উদ্দিষ্ঠ ফল। ইহা ভারতবর্ষের 

পক্ষে যথার্থ কপ্যাণকর হইবে না। প্রাচ্য প্রাচ্য থাকিবে--প্রতীচ্য- 

শিক্ষা তাহার শিল্লে থাকিবে, ইহাই ভারওনর্ষের কাম্য ।” কিশোগীচাদ 

ইংবাজী সাহিত্যরসে আজীবন বিভোর ছিলেন, ইংরাজী সমাজে 

সর্বদা মিশিতেন, এমন কি সময়ের প্রভাবে তিনি অনেক বিষয়ে 

ইংরাজের গুণ অনুকরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের গৌরবের 

কথা--ঙিনি ইংরাজী শিক্ষার সহিত জাতীয়তা বিসজ্জন দেন নাই। 

তাহার জীবনের প্রতি পর্বে হিপুজাতীয়তার চিহ পরিষ্ষউ | সেই 
আধ্যন্থলঙ সরলত! ও নিভীকতা, মহত্ব ও উদারতা, অন্থপম সাধনা 

ও আত্মত্যাগ, তাহার জীবনের প্রতি অঙ্কে দেখিতে পাই। মংন্ব 

কোনও জাতির একচেটিয়া নহে বটে কিন্ত হিন্দুর হতিহাসে যে 

নিষ্ষকাম কন্ম, সান্বিক দান, কঠোর সাধনার মহিযোজ্জল উদাহরণ 

দেখিতে পাওয়া যার, আমাদের বিশ্বাস তাহা পৃথিবীর আর কোনও 

জাতির ইতিহাসে পাওয়া বায় না। 

শিক্ষিত কিশোরীচাদ বিধ্যাণয় পরিত্যাগের সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ। 

ত্যাগ করিলেন না, কিন্বা আপনার স্বার্থাবেষণে ব্যাপৃত হইলেন না 
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ডাক্তার আলেক্জাণ্ডার ডফ্ 
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বা আপনাকে বিলাদসাগরে মজ্জিত করিলেন না। প্যারীঠাদের 

সহবাসে থাকিয়া এই অল্প বয়সেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিণেন, 

শিক্ষিত ব্যক্তির দায়িত্ব কত অধিক, দ্রেশের অবস্থা কত শোচনীয়, 

দেশ তাহার নিকট কি চাহে,তিনি দেশের জন্য কি করিতে 

পারেন। অজ্ঞতার অন্ধকারে দেশবাসী নিদ্রিত, কুৎসিত লোকাচারে 

উধারতম ধণ্ম সঙ্কুচিত, কুসংস্কারের নিগড়ে সমাজ দৃঢ়ক্ধপে আবন্ধ। 

দেশের লোক আপনার রাজনীতিক অধিকার বুঝে না, বুঝিতে চাহে 

না, রাখিতে জানে না, রাখিতে পারে না। এই অজ্ঞতার অন্ধকারে 

জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিবার ভার কাহার উপর? এই 
সন্বীর্ণতায় পূর্ণ ধঙ্মুকে প্রদারিত করিবার ভার কাহার উপর ? এই 
সমাজের সব্ধবিধ কলঙ্ক মোঁচনের ভার কাহার উপর? এই রাজ- 

নীিক অধিকার অর্জন, রক্ষা ও বুদ্ধি করিবার ভার কাহার 

উপর ?-_মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যুবকের উপর। শত বাঁধা, শত বিপত্তি 

অতিক্রম কারতে হইবে কিসের দ্বারা ?--উতসাহ, উদ্যম, অধ্যবসার 

ও আত্মত্যাগের দ্বারা । কিশোগিটাদ দেশেরু কল্যাণের জন্য কঠোর 

সাধনা আরম্ভ করিলেন। রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের জীবন 

তাহার আদর্শ হইল । 

এই দময়ে একজন পবিব্রচেতা, উদারহদয় মহাআর সহিত 

কিশোগীটাদ পরিচিত হইলেন। তিনি আর কেহই নহেন চিরম্মরণীক্স 

ডাক্তার আলেক্জাগডার ডফ। যে আদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ 

একাগ্রতা লইয়। এই তেজন্বী ধন্মযাজক এদেশে শিক্ষাবিস্তার ও 

নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য প্রযস্ত্র কব্রিতেছিলেন তাহা কিশোরীটা 

লক্ষ্য করিলেন__মুগ্ধ হইলেন। তিনি অবিলম্বে ডাক্তার ডফের মহৎ 

উদ্দেশ্য উপলব্ধি করলেন এবং তাহাকে শিক্ষাবিস্তারে সহাঙ্গতা 



৪৬ কিশোরীর্চাদ মিত্ত 

করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভফের বিদ্যালয় গ্রতিঠিত হইল। 
কিশোরীটাদ সেই বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষাদান করিতে শ্বীকৃত 

হইলেন এবং কিয়ৎকাঁল শিক্ষকতা করিলেন। এই সময়ে ডাক্তার 

ভফের সহিত তাহার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইল এবং ডফ কিশোরী- 
টাদের একজন প্রধান বন্ধু ও মঙ্গলাকাজ্ষী হইলেন। এই বন্ধুত্ব 

চিরদিন অক্ষুপ্জ ছিল এবং কি সম্পর্দে কি বিপদে ডাক্তার ডফের 

উপদেশ, সহাঙ্নভৃতি ও উৎসাহ তাহার হৃদয়ে নব আশা নব বল 

সঞ্চারিত করিত। যিনি বাল্য প্যারীঠাদ্দ কর্তৃক, কৈশোরে ডেভিড 

হেয়ার কর্তৃক, এবং বৌবনে আলেক্জাগ্ডার ডফ কর্তৃক জীবনের দায়িত্ব 

ও কর্তব্য সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি যে উত্তরকালে অসাধারণ 

কন্ধবীর বলিয়া অক্ষয় যশ অঙ্জন করিবেন তাহাতে আর বিশ্ময়ের 

কারণ কোথায় ? 

কিশোরীচাঁদ এই সময় হইতেই সাহিত্যসেবা আরগ্ত করিলেন। 
তিনি প্রথমে “বেঙ্গল হরকরা” নামক বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন; পরে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে 

এপ্রিল মাসে £বঙ্গল স্পেক্টেটর নামক দ্বিভাষীপত্রিক1 প্রকাশিত 

হইলে প্যারীটাদ মিত্র, তারাটাদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোঁষ প্রভৃতির 
সহত তিনিও এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক হন এবং অনেকগুলি 

মনোহর প্রবন্ধ দ্বারা উক্ত পত্রিক। অলঙ্কৃত করেন । 
১৮৪২ খুষ্টাব্ধে ১লা জুন তারিখে দেশের অকৃত্রিম বন্ধু “এদেশে 

ইংরাজী শিক্ষার পিতা” ডেভিড হেয়ার তাহার অসংখ্য ছাত্রকে 

শোকসাগরে নিমগ্ন করিস! ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন । ডেভিড্ 
হেয়ারের সহিত কিশোরীদের কিরূপ শ্নেহের, সম্বন্ধ ছিল তাহ! 

পুর্বপরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই ঘটনা কিশোরীঠাদের 
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তক্কণ হৃদয়ে কিরূপ আঘাত করে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে 
পারে। হেয়ারের দেহ সমাধিস্থ হইলে তাহার অসংখ্য হিন্দু ভক্ত 

কর্তৃক স্থৃতিস্তত্ত, প্রস্তরমুগ্তি ও স্থৃতিফলক নির্দিত ও স্থাপিত হইল। 

কিশোরীর্টাদ এই সকল অনুষ্ঠানে আন্তরিকতার সহিত যোগদান 

করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন ন1; পরস্ত বাহাতে বৎসর বৎসর তাহার 

পবিত্র ম্থৃতি পূজিত হয়, নবীনযুগের ছাত্রগণের হস্বদয়ে তাহার মহত 
জীবনের পুণ্যকর্মমগুলি সর্বদা জাগরূক থাকে ও উন্নতভাবগুলি 

প্রতিফলিত হয় এতদুদ্দেশ্যে স্বীয্ধ ভবনে হেয়ারের বন্ধু ও ভক্ত- 

গণকে আহ্ত করিয়া হেয়ার বার্ষিক উৎসব সমিতি গঠিত করিলেন। 

কিশোখীচাদ ইহার প্রথম সম্পাদক হইলেন। এই সমিতির উদ্যোগে 

প্রতি বদর ১লা জুন তারিখে হেয়ার-স্থৃতিসম্মিলনীতে ভারতবানী- 
দিগের মানমিক বা নৈতিক উন্নতিসন্ববীয্ষ» কোনও বিষয়ে বক্তৃতা 
প্রদত্ত বা প্রবন্ধ পঠিত হইত। ১৮৪৬ খুষ্টার্দে রাজকর্মমানহ্নরোধে 

কলিকাতা ত্যাগকাল পর্যন্ত কিশোগীটাদ এই সমিতির সম্পাদক 

ছিলেন এবং পরে পুনরায় ১৮৫৪ থুষ্টান্বে কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটের 

পদ নাভ কর্রিরা প্রত্যাগমন করিলে উৎসাহের সহিত যোগদান 

করেন। তিনি নিজে এই বাৎসরিক স্থৃতিসশ্মিলনীতে কয়েকটি 

মনোহর গ্রবন্ধ পাঠ করেন। যথা )১--১৮৬২ খৃষ্টাব্দে "1717000 

1011026 7170 103 1000700) ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে “17079 1০01021 

0011929 21১0 10 1775 9600০627৮৮ এবং ১৮৭৭ খুষ্টান্ধে "11০100- 

15 01121191791) [02016. তিনি কয়েকবার উক্ত সম্মি- 

লনীতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াও কয়েকটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী 

বক্তৃত। প্রদান করেন। হেয়াবের পুণ্যস্থৃতি কিশোরীঠাদ আজীবন 
ভক্তি, স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার সহত হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিশেন। 
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ইহার কয়েক মাস পরেই কিশোরীটাদ আর একটি শোকের 

ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৪২ খুষ্টাব্ে ২৬ শে অক্টোবর 

(১১ই কার্তিক ১২৪৯ বঙ্গাব্ব) দিবসে তাহার পিতা রামনারায়ণ 
ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, তিনি পিতাকে 
দেবতার মত ভক্তি করিতেন। কিশোরীটাদের সহধর্মিণী কর্তৃক 

লিখিত একটি অসমাপ্ত জীবন-চিত্র হইতে দৃষ্ট হয় যে, এই 
দুর্ঘটনায় কিশোরীঠাদের কোমল হৃদ এত আঘাত প্রাপ্ত হন যে, 

এই শোক-সংবাদ কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি মুচ্ছিত হইয়। পড়েন। 
তাহার নবীন 'হদর ভগ্ন ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল । 

কিন্ত তাহার মাননিক অবসাদ অধিক কালস্থারী হইল না। 

মহাত্মা ডফু তাহার যুবক বন্ধুর এই অবসাদপুর্ণ নিশ্চেষ্টভাব দর্শন 

করিদ্না তদ,রীকরণাতিপ্রায়ে সাত্তনাপূর্ণ উপদেশাদি দ্বারা তাহাকে 

পুনরায় কন্রজীবনে উদ্দীপ্ত করিয়া তুপিলেন। এই সময়ে ডাক্তার 
ডফের উপদেশে কিশোরীটাদ প্রাকৃতিক ধর্মবিজ্ঞানান্থশীলনে প্রবৃত্ত 

হইলেন। ইহাতে তাহার মন পুনরার হুস্থ হইল। পুনরায় মানব- 

জীবনের দারিত্ব তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সমুদিত হইল । যাহাতে 

গ্রত্যেক মানবের প্রতি প্রতোকের প্রেম এবং সর্ধোপরি সেই 

*একমেবাদ্ি তীরম্* পরমেশ্বরের প্রতি অন্থুরাগ উদ্দীপ্ত হয়, তজ্জন্য 

তিনি সচেষ্ট হইলেন এবং এতছুদ্দেশে ১৮৪৩ খুষ্টার্ে ১ই ফেব্রুয়ারী 
দিবসে স্বীয় ভবনে 71000 11100 1১71180612001099০1৩৮ 

নামক বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সভায় বিবিধ 

সম্প্রদায়ের সাঁধু ও সত্যপ্রিয় ব্যক্তি যোগদান করেন। তন্মধ্যে ডাক্কার 
ডফ, কঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধায়। অক্ষবকুমার দত্ত, বামগোপাল ঘোষ, 

ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত ও প্যারীটাদের নাম উল্লেখযোগ্য । এই সভায় প্রতি 
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মাসে একটি করিয়া অধিবেশন হইত এবং তাহাতে ইংরাদী অথব! 

বাঙ্গাল ভাষায় ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণ এবং নীতি ও ধর্মবিষয়ক প্রব- 
স্বাদি পঠিত হইত । 

এই সভার প্রকৃতি ও উদ্দেশা ১৮৪৪ থুষ্টাব্ে প্রকাশিত এই সভায় 

পঠিত প্প্রবন্ধাবলীর” * ভূমিকার নিয়লিখিত অন্থবাদ হইতে 
প্রতীয়মান হইবে । 

হিন্দু বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভার কাধ্যনির্বাহকসমিতি এই সভার 
প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা৷ বলা প্রয়োজনীর বোধ করেন । 

ভারতের নবজীবন যে তাহার নৈতিক ও ধর্খরসন্বন্ধীয় উন্নতির প্রতি 

যন্্রবান না হইলে সম্ভবপর নহে, প্রত্যেক চিন্তাশীল বাক্তির মনে এই 

যে সত্যটি অপ্রতিহতভাবে উখিত হইতেছে--ইহাই এই সভার 

জন্মহেতু। 
৭১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী দিবপে দেশবাসীর নৈতিক 

উন্নতির সর্কোৎকষ্ট উপাক্ নির্ধারণের জন্য সমবেত কতিপয় এতদ্দেশীয় 

বন্ধুবর্গ কর্তৃক এই সভা! প্রতিষ্ঠিত হয় | ইহার উন্নতির বিপক্ষে বহুবিধ 

প্রবল এবং দেশের বর্তমান অবস্থায় সকল প্রকার মহৎ এবং সৎকার্যের 

অবিচ্ছেদ্য বাঁধাবিপত্তি সত্তেও এইরূপে প্রতিচিত এই ক্ষুদ্র সমবায় 
উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং এক্ষণে চিরস্থায়ী ও কল্যাণপ্রদ অনুষ্ঠান 

হইবে বলিয়। মলে হইতেছে । নৈতিক ও ধন্মবিষয়ক সাধনার আবশ্য- 

কতা ও উপকারিত| যে শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে অন্ততঃ কম্পেক জনও 
ঝা 

সস পপ পাপা টপ পা পাস ০৯ পপ পাপ পক পাপা পপ পাপ সপ পাপ পপ পাপা পপ খা পা 

%. 19150901563 1290 06 016 819611009 01 115 1711)011 
11০০-217112000000 3906৮, ৮০1, [, 0810866, 0১. 5, 1), 
[028719 & 0০9 1844. 
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কার্য্যতঃ সমর্থন করেন, গত বর্ষের কার্যবিবরণী তাহার আনন্দজনক 
নিদর্শন। 

"হিন্দু পৌন্তলিকতা বিনষ্ট কর! এবং ঈশ্বর, পরলোক, সত্য ও সুখ 

সন্ধে যুক্তিসন্মত 'ও উন্নত ভভিমত প্রচার করাই সভার উদ্দেশ্য | 

হিনগণকে পরমাত্মা এবং সত্যরূপে ঈশ্বরকে পুজা করিতে শিক্ষ। দেওয়1 
এবং তাহাদিগের সৃষ্টিকর্তা, স্বজাতীয়গণ এবং আপনাদিগের প্রতি 

ঘেসকল নৈতিক ও পবিভ্রতম কর্তব্য আছে, তাহা পালন করান 

ইহার অভিলযিত উদ্দেশ্য। 
“ইহা স্মরণ রাঁথা উচিত যে, ষে মকল সত্য প্রচার করা ইহার 

উদ্দেশ্য, সে সকল কোনও ধর্দীবণম্বীদিগের স্বীকৃত সত্য বাঁ মিথ্যার 

উপর নির্ভর করিবে না!) পরস্ত সমগ্র মানবজাতির নৈসর্ণিক বিশ্বাসের 

অনুযায়ী হইবে। যদিও সকল ধর্দমত হইতে পৃথকৃ, তথাপি এই 
সত্যগুপি, বলিতে কি, সকল ধর্পবিশ্বাসের মূল। এই বিশ্বের যে 

একজন শষ্টা ও নৈতিক শাসনকর্থী আছেন, মানবের মধ্যে এমন ষে 

কিছু আছে যাহা দেহপিঞ্জর ভর্গ হইলেই বিনাশ পায় না এবং চিরস্থাসী, 
পুণের সহিত যে সুখ এবং পাপের সহিত থে ছুঃখ অবিচ্ছেদ্যাভাবে 

জড়িত, এই সকল সত্যই সত্য এবং অসভ্য উভয় জাতিরই ধন্মের 

প্রধান উপদেশ, মুলতত্ব। এতদ্দেশের সাধারণ দেশবাসিগণ কর্তৃক 

এই সকল মত কাধ্যতঃ স্বীকার কর! ভারতের যথার্থ হিতৈষীদিগের 

আনন্দের কারণ না হইয়া থাকিতে পারে ন1। 

"এই সভার উদ্দেশ্য, ঈশ্বর এবং মানবের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি করা । 

ইহার নাঁষেই সে উদ্দেশ্য স্বপ্রকাশ। সকল ধান্মিক এবং সহ্বদয় 
ব্যক্তি যে ইহার উদ্দেশ্যে গভীর সহান্গভূতি গ্রকাশ করিবেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 
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“এই সভার মাসিক অধিবেশন হইয়া থাঁকে এবং তথায় ইংরাদী 

ও বাঙ্গাল! প্রবন্ধাদি পঠিত হয়। ধন্ম ও নীতিবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ 

প্রণয়ন ও প্রকাণ, ই বিষয়ক সংস্ক ও বাঙ্গাল! গ্রঙ্থের পুনমুর্রণ এই 

সভার উদ্দেপাসাধনের অন্যতম উপার বলিয়। অবলহ্িত হ্ইয়াছে। 

“এই সভার উদ্দেশ্য এত উদার যে অন্মদ্দেশস্থ সকল শিক্ষিত 

যুরোপীন্প ও ভারতীয় যে ইহাতে আন্তরিক সহান্ভৃতি প্রকাশ করিবেন 

এই আন্তব্রিক আশ। করা যায়| 

“কলিকাতা, ১ল! অক্টোবর ১৮৪৪ | 

এই সভার উদ্দেশা কিশোরীর্ঠাদ কর্তৃক লিখিত প্রথম প্রবন্ধে 
আরও বিস্থৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে । “কপিকাঁতা রিভিউ” পত্রের 

ওম সংখার ডাক্তার ডক. সমালোচন। প্রসঙ্গে বলেন,--প্পকল প্রবন্ধ 

গুণির মধ্যে এই প্রবন্ধটি কয়েক বিষয়ে অতি শক্তিশালী এবং উৎকুষ্ট 

বলিয়া বোধ হয়। * * * অরধিকন্ধ এই রচনা মধ্যে যে আস্ত- 

ব্িকত! প্রকাশ পাইতেছেতাহা আমাদের বর্তমান তুষার-শীতল 
ওদাপীন্যের মধ্যে একটি মনোমুগ্ধকর ব্যাপার । মানুষের মধ্য যে 

বুদ্ধিবৃত্তির ন্যান্ন ধর্ম ও নীতিশক্তিও নিহিত আছে, এবং উহার ন্যায় 

এগুলির চষ্চ। এবং বন্ধন কর! উচিত, এই মহান্ অথচ সতত 

উপেক্ষিত সত্যটি এইরূপ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে ! 

মাঞ্তষের প্রকৃতির আলোচনা! করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 

যে, তাহান মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আরও কিছু আছে। 

সে কেবল বুদ্ধিমান নহে? পরন্ত ধর্ম ও নীতি-প্রবণ জীব। সে 
ঈশ্বর, স্বজাতি এবং আপনার নিকট তিন প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ। 
প্রথম সম্বন্ধে ভক্তি, দ্বিতীব়ে পরোপকারিত। এবং তৃতীয়ে হিতাহিত- 
জ্ঞান দ্বার! দে বিহৃষিত। মানুষের হৃদয়ে ঈথরের হস্ত দ্বারা ভক্তি ও 
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গ্রীতির বীজ উপ্ত হইয়াছে ? কিন্তু কর্ষণ না করিলে তাহা বিকশিত ও 
ফলপ্রস্থ হইতে পারে না। আমাদের ধর্ম ও নৈতিক বৃত্তিপকল এবং 

প্রেমের বিকাশই আমাদের জীবনের প্রধান কর্্ম। কিন্তু কিরূপে 
ইহ! সম্পূর্ণ হইতে পারে? নিশ্চয়ই কেবল বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের দ্বার! 

নহে? না-বুদ্ধিবৃত্তিগুলির চর্চা কর! ধর্ম ও নৈতিকবৃত্তি বিকাশের 

সহিত এক নহে। প্রথমের সহিত শেষবৃত্তিগুলি অবিচ্ছেদ্য ভাবে 

জড়িত নহে। শিক্ষাসমিতি কর্তৃক অন্ুস্থত শিক্ষাপদ্ধতি যদিও 

ভারতবর্ষের পরমোপকারী ফলসমূহ প্রসব করিতে পারে; তথাপি 
ইহা শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্যপমূহ যথেষ্টভাবে লাভ করিতে অপমর্থ। 
ইহার মন্তিফ্ের সহিত সধ্ন্ধ আছে-হৃদয়ের সহিত নহে। ইহার 
সহিত বুদ্ধিবৃত্তিযুক্ত মানুষের সম্বন্ধ আছে নৈতিক ও ধর্মবৃত্তিসম্পন্ন 

মানুষের সম্পর্ক নাই । কিন্তু মাঞ্গষ কেবল বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অশ্বিত জীব 

নহে; নীতি এবং ধন্মপ্রতণ জীব অর্থাৎ অতি সুন্দর বিকাশক্ষম করুণ! ও 

ন্নেহোভিধিক্ত জীব--এই পাঁর্থৰ জগত্ড এমন কি, আকাশের অসীম- 

তার মধ্যে ঘূর্ণায়মান কুষ্য এবং গ্রহপমূহ বিনাশপ্রাপ্ধ হইলেও বাহার। 

জীবিত থ[কিবে সেই অমরতহথলাভের জন্য নির্দিষ্ট জীব হইয়া আমাদের 

নেতিক ও ধন্মবৃতিসমূহের উৎকর্ষ সাধনে অবহেল!। করার ন্যার 

আমাদের জীবনের মহান্ উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরীত কার্য আর কিছুই 
করিতে পারি না। এই সভার সংগঠন যে আমাদেনু নৈতিক ও 

ধর্মবৃতিসমূহের পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধনের সহায় হইবে তাহা স্বীকৃত 

হইবে। আঘাদিগের উদ্দেশ্ত সীধনের ইহ! একটা উৎকৃ্ উপায়। 
সংনিলিত শক্তি ও উদ্যম আশ্চর্য্য সাধন করিতে পারে ।, 

“যে সকল উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্ততঃ মনে মনে হিন্দুধর্মের 

তয়াব্হ কুসংস্কারসমূহ ত্যাগ করিয়াছেন, তীহারাও কোনও শ্রেঠতর 
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ধর্দ অবলম্বন অথব! অন্বেবণ করিতে কোনও চেষ্টা করিতেছেন না, 

এই অথও সত্যটি এইরূপ স্থন্দরভাবে স্বীকৃত ও শান্তভাবে প্রদর্শিত 

হইয়াছে । 
“আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার পর্যযালোচন। করিলে একদিকে 

শিক্ষার অনন্ত শক্তিসমুড়ৃত মহান পরিবর্তন সকল দেখিযা আমর! 

বিশ্মিত হই, অপরদিকে শিক্ষিত অথবা তথাকখিত শিক্ষিত দেশবাসি- 

গণের মধ্যে সর্বপ্রকার ব্যখহারিক ধর্মের অভাবের শোচশীম্প চিএ 

দেখিতে পাই। »* * * বর্তমান কালের এই সকল স্বাধীন প্রপ্কতিক 

পুরুষগণের, দেশের তথাকথিত সংস্কারকগণের জানা উচিত ষে, 

তাহাদিগের জ্ঞান, অক্ঞানতমসাচ্ছন্ন, জনসাধারণ হইতে তাহাদিগের 

উন্নত স্বপ্রম।ঙ-কল্পনামাত্র। বদি কুসংস্কারের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত 

হইবার সমক্ তাহাঁণ তাহাপিগের ধম্মবৃত্তিসমূহের বিকাশের জন্য, 

পরদেশ্বরের অদ্ভুন স্ব্টি-বৈচিত্রোর মধ্যে পরিদৃশামান তাহার শক্তি ও 

মঙ্গলেচ্হার বিষ অনুধাবন করিরা তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান অজ্ঞন ও 

বিস্তাপার্থে সেইপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাহ হইলে তাহার! 

জাতির গৌরব, দেশের আলোক বলিষ্জা অভিনন্দিত হইতেন। কিন্তু 

ধন্মচচ্চায় তাহাদিগের অবহেলা ও ওদানীনোর বিষয় চিন্তা করিলে 

তাহাধিগের লৌকিক ধন্ম ভাগ সঙ্গত বলিয্ বোধ হয়না এবং 

তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান না করিয়। তাহাদের কুসংস্কারাপন্ন দেশ- 

ভ্রাঃগণ অপেক্ষী নিয়তর আপনে স্থাপন করিতে হয়। সাধারণ 

দেশবাদিগণের সত্য হউক, মিথ্যা হউক, একটা ধন্ম আছে। তাহাদের 

সংকা্য্যমাধনেচ্ছার সম্পূর্ণ অভাব নাই-কুদংস্কার তাহাধিগকে সং- 

কাধ্সাধন হইতে বিরত করে না। তাহাদের নরকে অর্থাৎ ঈশ্বরের 

শাস্তি ও স্থুবিচারে বিশ্বীী তাহানিগকে পুথাকর্মে প্রণোধিত ও 
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পাঁপান্্ঠান হইতে বিরত করে। কিন্তু আমাদিগের কতিপয় শিক্ষিত 

বন্ধু (আমি ব্যক্তিগঠ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি) একেবারে 

পরলোকে অবিশ্বান করেন এবং আমাদের সকল আশা এবং 

আকাজ্ষ। ইহলপোকেই আবদ্ধ করিয়। রাখিতে চাহেন। * * * + 

“নৈতিক ও ধয়বিষরক সংস্কারের নেতৃগণ যাহা সামাজিক ও 

রাজনৈতিক উন্নত হইতে অবিচ্ছেগ্ভ বলিয়া নিদ্ধীরণ করেন, জাতীয় 

উন্নতির সম্বন্ধে এই প্রবন্ধরচদ্ষিত। দেই সকল গম্তীর ও শান্ত মতসগৃহ 

গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি । রাজনীতিক 

সংস্ক'র যে ভারতের ভ্রান্তি ও ভারতের বিষম রোগসমূহের একঘান্্ 

মহৌষধ, এইরূপ স্বপ্প ধাহার! দেখিন্না থাকেন, তাহাদিগের ন্যার 
ভয়ানক মতিভ্রম বোধ হয় আবু কাহারও ঘটে নাই এবং একজন 

শিক্ষিত হিন্দু কর্তৃক এই সকল সঙন্কীর্ণ ওভ্রান্তিজনক মঞ্ঠের আবি্্ভ। 
এবং পোষকগণকে (কু স্বাধীনভাবে এইরূপে থোচিত নিন্দিত হইতে 

দেখ! কিছু আশ্চর্ধা ও আনন্দের বিষয় । 

“আমর! গবর্ণমেণ্টের অবিচারের কথ। বলি। আমরা আমাদের 

লিডনহল স্ট্রীট প্রভুণণের স্বার্থপর ও পক্ষপাতী শীতির কথা উত্থাপিত 
করি। আমরা দেশেব রাজনীতিক হীনতার কথা বলি। কিন্ত 

নিশ্চর জানিবেন যে দেশের নবজীবন-প্রদানরূপ মহৎ কার্য কেবলমাত্র 

রাজনীতিক উন্নতির দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। আমাদের দেশ 

বহুবিধ রোগে আক্রান্ত, এবং আমাদের রাজনীতিক অপেক্ষা নৈতিক 

রোগই অর্ধিক। এগদ্বারা এমন বুঝিবেন না যে, রাজনীতিক 
ংস্কারে আমাদের সহানুভূতি নাই | বরঞ্চ ইহার বিপরীত । আমাদি- 

গের বণিক্রাঞ্গণের--আমাদিগের যৌথসআাটগণের আস্কীর্ণ ও 

্রান্তিজনক নীতির প্রতিবাদ করিতে, বাণিজ্যে ত্াহাদিগের লবণ ও 
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আফিমের আধিপত্য বন্ধ কবিতে, তীঁহাদিগের শাঁপন্বিষায় একাধি- 

পতোর বিকদ্ধে প্রতিবাদ কবিতে আমি সর্বাপেক্ষা উত্স্বক। তাহ! 

হইলে দেশবাসিগণ অবাধবাণিজ্যের সফল লাভ কাবা» পারেন এবং 

তাহান্দগের প্রাপ্য দায়িত্বপূর্ণ ও উচ্চ পদদমুভ অধিকার করিতে 
পারেন। আমান স্থির বিশ্বান যে, ভারতকে নবজীবন প্রদান করিতে 

হইলে, উ্নত কবিতে হইলে, তাহার প্রতি রাজনী়িক সুবিচার কর! 

অন্যতম প্রধান উপায়-'ভাবতবর্ষ যে সকল বাজনীতিক বাবস্থায় কষ্ট 

পাইতেছে, সে নকল হইতে তাহাকে মুক্ত করা, বাজনীতিক অনধিগ্ম্য 

পথ তানাব সন্তানগণকে মুক্ত করিয়া দেওযা-শেষ সনন্দেব ৮৭তম 

নিয়মে যে উদার মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রবন্তিত কবা-_- 

তাহাদিগকে দেশশাসন কার্ষো নিযুক্ত করা, শ্বেওচন্মের উচ্চ আসন 

দূর করিয়া এবং বর্ণপিব্বিশেষ কাধ্য দেখিয়া পুরস্কার প্রদান পূর্বক 

অন্বন্বার্ধপরতা জনিত চিহ্নত এব* সাধাবণ ব্বাজকম্মের পার্থক্য দূর 

করা। আ।মি পুনশ্চ বাপ, উচ্চ নৈতিক শিক্ষা ধন্ম ও নীতব্ষি্ধক 

ভাবসমৃহত্ব চচ৮1, কুনংস্কার ও কুনীতিব বিনাণ, দেশবাসীর মধ্যে 

ঈশ্ববসন্বন্ধে বিশুদ্ধ এবং উন্নত মতসমৃ বিস্তার এবং যে ধর্মে ঠিনি 
একই আরাঁধা দেবতা, এই শিক্ষা দেয়, সেই ধন্দ দেশবাসিগণ কর্তৃক 

গ্রহণের উপায় বিধান ব্যতীত দেশে নবজীবন প্রদ্দান অসন্ভব। 

লোককে নীতি ও ধন্জবিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান কবন, লোক পুনজীবন 

লাভ কবিবে। নী।ত ও ধর্দবিষয়ে স্বাধীনত। প্রাপ্ত ও পুনজাবিত 

ভারত, আধ্যাত্মিক দালহ হইতে বিমুক্ত ভারত, যে কুসণস্বাবে প্রতিমা” 

পুজা এবং এক নিবাকার ঈশ্ববকে তেত্রিশ কোটি ভাগে বিভাগ 
করিতে প্রণোদিত করে, ব্রাহ্মণগণের সেই ঝুঁসংস্বারে নিমগ্ন অবস্থা 

হইতে মুক্ত ভারত অপ্রতিহতভাবে এবং দ্রুতগতিতে উন্নতির সোপানে 
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উঠিবে এবং সভ্যতা ও স্বাধীনতার গুণ এবং অধিকারে বিভূষিত 
হইবে!» 

এই সভা কর্তৃক প্রকাশিত প্রাগুল্লিখিত পপ্রবন্ধাবলীতেঃ” 

নিম্নলিখিত ইংরাজী ও বাঙ্গাল! প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট ছিল £-- 
1, 101500079৩ 16%0 5৮ 01১9 10200191 119280৫ ০£ 

19 1711100]190101211900010010 3০90165, 

, পরমেশ্বরের শক্কি ও দয়া। 
8৪, 1106 00909010933 0109 061 10971095690 11 £ 

104 

4. 01075 555১9] 01 21701950105 10001005601 (10৩ 

13102£9521 09০98. 

5, (9) (19 91202%20 03992. 

6. ব্রদ্ধোপাসনায় আনন্দ । 

7,10০ 70061, 1500]. 2101 00০09076550 117০ 

0115 25 015]1760 1 016 01291012602 01 (1৮০ £/9০010 0৩, 

৪, , নীতিজ্ঞান। 
0. 090. 11100701510 25 1119, 

10. 1116 21600779725 06760077000) হাতি 

10617 001 07৩ £0001)989 06 009 2104 0) 10)1110)12116% 

01110 501. 

1], যথার্থ প্রেম এবং তক্তিদ্বাবা পরমেশ্বরের উপাপনা কর| কর্তব্য। 
19, 1109 85900196102. 91 ৮1009 101) 10700017059 0110 

০1109 %/101)1001501/---22 21601780106 9 09৫9০900055 

01 09 961, 
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রেভারেণ্ড কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

(কোল্স্ওয়াদি গ্রাণ্ট অস্কিত বেখাচিত্র হইতে) 
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29. 017 08910710010] 01 00 ৭০০ 25 1 001- 

09090 117 615 [71000 7:0111100, 

74. পরোপকার। 

15, 09700017770 2170 [00010101716 * 

বাঙ্গাল! প্রবন্ধগুলির প্রায় সমন্ত গুলিই মহাম্ম। অক্ষয়কুমার দত্ত, 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবিবর ঈগ্ববচন্ত্র গুপ্তের মধ্যে কাহারও 

রচিত বলি! বোধ হয়। ইপ্রাজী প্রবন্ধগুণির অধিকাংশ সভার 
প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক কিশোরাটাদের পিখিত | “011 076 13190 

%2 0990৮ এবং 00100107015 200 00001700111” 

গ্রবন্ধ দুইটি ররেভারেও কৃন্টমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বচিত। ইহার 
প্রথমটি কিশোরীচাঁদের «010 0079 ১5901. 01 1১701030119 

11700107060 1)5 07013105260 ৩০০*ব শ্রত্াত্তহ। এই 

প্রবন্ধে গীতা হইতে বুনখ্যক শ্রোক উদ্ধত করিয়া এবং 

গীতাব প্রধান প্রধান উপদেশগুণির ব্যাখ্যা করিয়া কিশোরী- 
টার প্রতীচা শীতিকারগণের উপদেশেএ সহিত তুলনায় নমালোচন! 

কবিয়া গীভার শ্রেষ্টত্ব পতিপন্ন করেন । উপসংহারে তিনি বলেন £-- 

“সত্য বটে, গীতার উপদেশ আমাধিগকে এত উচ্চ নৈতিক 

আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে শিক্ষা দেয় যে, বর্তমান অবস্থান মানব- 

প্রকৃতিতে ততদূব উন্নতি অনন্তর । কিছু ইহাতে কি আহমে য|য়? 
চরম উতকর্ষ লাভই কি মামাধিগেব জীবনের পন্য হওয়া উঠি নছে ? 

যাহা উচ্চ, যাহা কঃসাধা তাহারুই অগ্থনপ্নশ করিতে মাশনকে উত্তেলিত 

কর। উচিঠ নহে কি? এই প্রচেষ্টাই কি তাহা প্রচ্ছন্ন শক্তিকে 
বিকশিত করে না? আদর্শের সঠিত তাহাৰ যে গাব জদয়োন্মাদ 

কারী সম্বন্ধ আছে তাছাই কি তাহার নানা শঞ্জিপ্রদান করে না 

৮ 
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এবং প্রথমে যে সকল বাধাবিপত্তি অনতিক্রমণীয় বোধ হয় তাহ! লঙ্ঘন 

করিতে সামর্থ্য প্রধান করে ন।? যে সকল উচ্চ আশ। ও আকাজঙ্ষা 

হয়ত মাঁনবজীবনে সফল হও অসন্তব, সেই সকল আশা ও 

আকাজ্ষাই কি সর্দঘশক্িনান মঙ্গনময় বিধাতার প্রদত্ত মানবহৃদয়ের 

স্থন্দর ও আশ্চর্য মনোবৃর্িসমূ5 বিকশিত করিতে সাহায্য করে না? 

ইংলগ্ডের কোনও সু পসিকা নেখিকা বলেন £--"আলস্য ও ইন্দ্রিয় সুখ" 

সক্তির নহিত সামঞ্জসা রাখিবার শিনিত্ত জাধুনিক নীভিকারগণ যেদ্প 

মানবের টৈঠিক মাপর্থ শী কব্সাহেন প্রান পাঠিকাবগণ পেব্প 

করেন নাই, ইহা প্রত/ক্ষ ক বরা তাগাধগেব প্রতি আমার শ্রদ্ধার 

উদ্রেক হন্ন। তাহাবা কখনও অনগ্র মানবজাতিকে খিবাহ প্রধান 

করিবাৰ অভিলাষ ধবেন নাই, ব্ঞ্চ সংসার হইতে যত দুর সম্ভব 

তত দূব অবস্থান কবিতেন। তীহাবা সথণ ভ।মাক় বণিনা দিতেন, 

কিন্ূপ আম্মগ্যাগ প্রয়াগন এব তাহ হহ”৩ কিদীণ পা 

লাভ সম্ভব । যদ্দ তুমি তডভ্ঞান পা করিতে চাহ এহকপ 

সাধনার প্রয়োজন; এই এই ক্গাঙ্গটান আবশাক, দিগার পথ 

নাই। যণি ভনি না করিতে পাব, অজ্ঞানপিখের সমাজে প্রবেশ কব” 

71৩ [00101910411 01 000 39] ৭৯ 00০016৮০  1100৭এ 

1$911101) নানক প্রবন্ধও কিশোবাচাদ বেদবেদাপ্ত, গীত। ও বাম 

মোহন রায়ের গ্রস্থাবলী ইত শ্লোকাঁদি উদ্ত কিয়া জীবাম্বার 

সহিত পবমাআব সন্বন্ধ গ্রণশন কবি আবাম্বাৰ অধিনশ্ববৃস্থ প্রতিপন্ন 

বরেন। 

কিশোবীটাদ গীতার উপ্জ উপদেশওপি ঠাহাব জীবনের [১9169 
কবিণা লইনাছপেন এবং আজীবন এই মল উপদেখানুদারে 

কাধ্য কখিতে চেঠা কবিয়াছিংলন | 
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তিনি ব্যবহারিক হিন্দুধর্দদের সংস্কার প্রার্থী ছিলেন এবং সময়ে 
সময়ে পৌন্তলিকতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র মত গ্রকাঁণ করিয়াছলেন। 

কিন্ত বার্থ হিন্দুধর্মের প্রতি বে তাহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল তাহ! 

প্রাগুক্ত প্রবন্ধের উদ্ধৃত উপসংহার হইতে প্রতীন্মান হইবে । একজন 

লেখক প্যারীঠাব্ব সহিত কিশোগাটাদের তুলনায় সমালোচন!| করিয়া 

বলিয়াছেন--“উভয়েই সংস্কারক ছিলেন। কিন্ত জোচ্ঠহ্রাত ধীরভাবে 

নীতি উপদেশ দ্বারা দেশের কুসংস্কার দুর করিতে প্রয়াস পাইতেন, 

কনিষ্ঠ প্রাচীন আচারসমূহের প্রতি অবঙ্ধ। প্রদর্শন করিয়া! অধিকাংশ 

লোকের হৃদয়ে আঘাত করিতেন। একজন আমাদিগের শাস্ত্র অধাযন 

করেন, শান্ত্গ্রন্থাণির প্রতি সন্মান এদর্ঁন করেন এবং রচনায় ও 

কথোপকথনে শান্্বাক্যের উল্লেখ কত্রেন, অপর ভ্রাতা কেবলমাত্র 

বিজাতীয় দ্ববাবশতঃ এই সকল শাস্ত্র পাঠ কর! অপ্রয়োজনীয় বোধ 
করিতেন।” 

কিশোরীটাদ আমাদের শান্াদি যে দ্বণার দৃষ্টিতে দেখিতেন না, 
ইহ| প্রমাণ করিবার জন্য বোধ হয় আমাদের আর কিছু বল! 
নিশ্রঘাজন। পুবাণাদির গরাংশেব সন্যাতাসশ্বন্গে সন্দেহ প্রকাশ 

করা, অর্থহান অ্ঠানপদ্ধতির সহিত সনাতন হিন্দুপর্শের সম্বন্ধ নির্ণয়ে 

অক্ষমত। প্রকাশ করা, ঠিনুশাস্বে অশ্রন্ধা প্রদর্ণন করার সহিত একার্থ- 

বাচক নহে। পক্ষাপ্তরে ধিনি গীতার উজ্জ্রল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়। 

এই বিশাল কন্মক্ষেত্রে নিক্কানভাবে কর্তব্য সম্পাদনে চেষ্টা করিয়া- 

ছিপেন, শত দোষ সন্বেও তাহাকে যথার্থ হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে 

আমর] কুঠিত নহি। 

এই বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী মভা কর্তৃকি প্রকাশিত প্রবন্ষংবলীর 
সমালোটনার উপদংহারে ডাক্তার ডক. বেন -- 
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“যখন আমর আমাদিগের চও্দ্দিকে নেত্রপাত করি এবং দৃষ্টিগোচর 
করি যে, শ্বর্গকে অবন্ঞ| করিয়া এবং পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিয়া, 

পরমেশ্বরের অবমাননা করিয্া। এবং মানবাত্মাকে কণুধিত করিয়া, 
অসংখা মানবমগ্ডলীর দ্বারা! দেবাচ্চনার নামে নানা প্রকার পৈশাচিক 

অত্যাচার, অর্থহীন অনুষ্ঠান এবং শিশুজনোচিত ক্রিয়াকলাপ সং 

সাধিত হইতেছে, তখন অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত মানুষের 

অবনিকর কুন'স্কারের দৃঢ় নিগড় হইতে মুক্তি প্রাণী বিশ্বপ্রেনোদ্দীপনী 
সভার সভাণণের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা সন্দর্শন করিয়া বিল্ষয়াখিষ্ট ব| 

বা বিচলিত না হওয়া অপম্তব। ইহ নিশ্চয়ই উন্নতির একটি সোপান 

এবং যুগপরিবর্তনকাগী কয়েকটি মহাঁশক্তির অস্তিত্ব ও ক্রিয়াব 
পরচান্বক। এওকালের নিজ্জীবভার পরে নবজীবশ প্রবাহের ক্ষীণতন 

আশা দেখিয়। কে না আনান্দধত হইবেন? দ্বন্য পৌস্ুণিকভার 

পক্কিলভূমি হইতে উথান করিবার ইচ্ছা, ক্রিগ্নাকলাপের অথহীন 
আঁভনয্ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক 

নার্তিকতার যুক্তিবিকদ্ধতা প্রচার করিবার আকা কষা, হদন্ঘনিভ্তি 

ধন্মবৃত্তি ও নৈতিকবৃটিসমূহের স্ঠৃপ্তি গ্রদ্থানের হচ্ছ! (ইহাই যথার্থ 
ভগবস্তুক্তি ) এবং অত্যন্ত পৌন্তপিক জাতির সম্মুখে ঈশ্বরকে পবমান্ম 

ও সত্যকপে পুজা কবিখাঁপ ইচ্ছ/-এই সকণ আকাজ্ষা যওই 

অগ্পনাঞায় বিদ্যমান থ।কুক, যেব্ধপ ভাবেই পোষণ করা বাঁউক, 

যেদপ ভাবেই অনুস্থত হউক, ভবিদ্যৎ স্থুদিনের আশার স্গর 

করে” 

“কলিকাতা বিভিউ” পত্রিকায় ৩য় ভাগে ৫ম সংখ্যা রেভাকে 

কৃষ্ণচমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 11017111010 50510650106 17196 

1111)7 নামক প্রবন্ধে তঙবোখিশী সঙ। ও এই খিশ্বপ্রেমোদ্দীপণী 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৯ 

সভার কার্ধবিবরণীর তুলনায় সমালোচনা করিয়। শেষোক্ত সভার 
উদারতার ও উচ্চতর আদর্শের তূরনী প্রশংসা! করেন। 

কিন্ত টুঃখের বিষয়, এই সভা অধিককাল স্থায়ী হইল ন। এবং 

ইহাতে দেশের যেরূপ কল্যাণ সন্ভাবিত হইাছিল তাচ আশান্ুবাযী 

সাধিত হইল না। ইঠার কাবণ এই যে, ১৮৪৩ খৃষ্টার্যে কম্মব্রভ 

কিশোবীঠাদ, খিনি এহ সার প্রাণস্ববপ ছিলেন, রাজকর্মানুগোধে 

কলিকাত। ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং আমাদের দেশের 

অন্যান্য যে সকল মঙ্গলকর অনুষ্ঠান একজন ব্যক্তির একান্ত প্রযত্রঃ 

উদ্দাম ও আন্তরিক ভার উপর নির্ভব করে, সে সকল যেরূপ উক্ু ব্যক্তি 

তিরোধানের সহিত বিলুপু হয়, এই সভাও সেইকপ বিলুপ্ত হইল । 
যখন কিশোরীর্টাদ অদম্য উৎসাহের সহিত ধর্বিজ্ঞানান্থশীলনে 

ব্যাপৃঠ ছিলেন ৩খন তিনি দেশের অন্যান্য কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি 

উদাসীন ছিপেন না। ১৮৪৩ খুষ্টার্থ আমাদের দেশের রাজনীতিক 

আন্দোপনের ইতিহাসে একটি চিবশ্মব্রণীয় বৎসর । এই বৎসরে 

বিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর পাঁপয়ামেণ্টের অন্যঙম সদস্য, বিখ্যাত 

বাগ্দী ও ভারতহিতৈষী মহাত্মা জঙ্ধ টমসনকে বিলাঁত হইতে এই 

দেশে আনয়ন করেন। ইনি রামমোহন রাক়েব অন্যতম বন্ধু মিষ্টার 

আগঙ্যম কক প্রতিষ্ঠিত বিটিশ হতিয়ানসভার (13/1091) [0012 

০০10৮) একজন প্রধান সভ্য ছিলেপ। ভারতসম্বদ্ধীয তথ্যসংগ্রহ- 

মানসে এবং দেশপাসিগণকে রাজনীতিক শিক্ষণ প্রদানার্থ ইনি এত- 

দোশে আগমন করিয়া 01000701011 100101* নামে অতিহিত 

17710110701 10114 সম্পাদক [7 11211017217 হিন্ুকলেজে 

শিক্ষিত শবা সংক্কারকগণকে উপহন করিয়। “01১9০০:৪] [09০01০০৯ 
নাম প্রদান করেশ। 



৬২ কিশোরীঠাদ মিত্র 

তারাঈ।দ চকুবর্তী প্রদুখ নব্য বঙ্গণিগের নিকট রাজনীতিক শিক্ষা প্রদ 
কয়েকট অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রদ্ধাম্পদ পণ্ডিত 

শিবনাথ শাস্বী বগেন, "যেমন চুন্বুক লোহ! লাগিষ্না যায়, তেমনি 
বামগোপাপ ঘোষ, তারাঠাদ চক্রবন্তী, প্য।রীটাদ মিত্র প্রভৃতি জর্জ 

টমদনের সহিত মিশিয়। গেলেন ।” 

ফৌজদারী বাপাখনাপ গ্রদত্ত ইহার কয়েকটি বক্তার উল্লেখ 

করিয়া [17000 01 115010 সম্পাদক মার্শম্যান বলেন, "এখন 

ছুই দিকে বজধবনি হইতেছে; পশ্চিমে বালাহিারে ও কলিকাতায় 

ফৌজদারী বালাখনায় 1” উনসনের বক্তৃতা এতদ্দেপীয় শিক্ষিত যুবক- 

গণকে এক নূতন কর্মক্ষেত্র প্রদর্থন করাইল॥ সে কক্কৃতাও কিরূপ 
হৃদয়োন্মভকারিণী। রাঞজ| পিগম্বর মিত্রের জীবন-চরিতে ভোঁলা- 

নাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন, “্ধাহারা পাপিগামেণ্টের অনাতন সত্য জর্জ 

টমপন্র বন্তৃত। শুন কারয়াছেন, তাহারা পাপিয়মেপ্ট সভার 

বক্তৃতা কিরূপ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। ডেভিড হেয়ার এ দেশে 

যে ক্ষেত্র প্রপ্তত করিয়া দিয়াছিলেন, জর্জ টমসন ভাহাতে রাজনীতিক 

শিক্ষার বীজ রপন করিলেন। তাহার স্বদেশীকগণ তাহাকে 

«অভাবমোচরিতা টমসন” নামে অভিহিত করিয়া থাকিতে পারেন) 

কিন্তু এতদ্দেশে রাজনীতিক মভাসমুহের জন্মদাতা বলিয়া তিনি 
আমাদের ধন্যবাদভাজন”। 

বলা বাহুলা বিংশতিবর্ধীন্ন যুবক কিশোরীাাদও এই 01801]- 

1005 [20602 এর মধ্যে থাকিয়া টমসনের সহিত পত্রিচিত হইলেন 

এবং তাহারই নিকট রাজনীতিক শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করিলেন । 

উমসনের বক্তৃতার ফলে, এবং রামগে(পাল ঘোষ, তারার্টাদ চক বস্তা, 

চন্দরশেখর দেব, প্যাবীটার্দ ও কিশোরীটাদের যত ১৮৪৩ খুষ্টান্ছে 
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( কোল্স্ওয়াদি গ্রাণ্ট অঙ্কিত বখাচিন্্র হইতে ) 





চতুর্ধ পাঁরচ্ছেদ ৬০ 

২* শে এপ্রিল দিবসে বঙ্গনেশে পত্রিটণ ইঙিনা সোপাইট” স্থাপিত 

হয়। টমগন ইহার সভাপতি ও প্যারীষ্টাদ ইহার সম্পাদক নিসুক্ত 

হন। ১৮৪২---৪৩ খুটাবের [০1281] 9109009001 পত্রে দেখা যায় 

যে, কিশোরীঠাদ এই সভার অবিবেশনে মধ্যে মধ্যে প্রস্তাবাদি 

উত্থাপিত করিতেন । 
এই সময় জন্ সালিভ্যান (9০00) 50111৮৭7) নামক একজন 

মান্দাজ সিবিলিয়ান ইংলতডে 127১ যাবার 500শ এব স্বত্ব 

ধিকারিগণের নিকট প্রন্তাব করেন বে, ১৮৩৩০ খুষ্টান্দের 0110100% 

4১০৮এর ৮৭তম ধারা একপভাবে পরিবর্তিত করা হউক যে, 

শিক্ষিত ভাবতবাপিগণকে শাপনকার্ষো নিয়োগ করা যাইতে 

পারিবে । আমাদের ব্রিটীণ ইপ্ডিযা সোসাইটাও এই নময়ে দেশ- 

বাসিগণের কার্যযক্ষমভাসম্বন্ধে বিপ্তর যুক্তি প্রদর্শিত কবিয়া একটি 

পুন্তকা প্রকাশ কবেন। উক্ত সভার সপসাগণ টাউনহলে একটি 

সভা] করিয়াও সাপশ্যানকে কতদ্দতা জ্ঞাপন করিয়া একটি জভি- 

ননন পত্র প্রেবণ কবেন। রাঁখগোপান ঘোষ প্রমুখ অধিকাংশ 

(শিক্ষিত বাঞ্তিই এই সায় যোগদান ও বন্তৃতাদি করেন। কলি" 

কাতার তদানীন্তন [11 5170111 মিষ্টার আডান ফ্রেরার স্মিথ 

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৮৪৩ খুঃ অন্দের ২৩ শে এপ্রিল 

তাগিখের 7300541 থাএে। 21010700187 02০065 পত্রে 

এই সভার যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিণ তাহা হইতে উদ্ধৃত 

নিয়নণিখিত অংশ হইতে দুষ্ট হইবে যে, কিশোরচাদও এই সভাক্স 
একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান কবিয়াছিলেন £-- 

“২৪10 13619090116 1399 1092৩ 00৩ 59001)9 1১6৪০ 

11010, 



৬৪ কিশোবীচাদ মিত্র 

+[117 15 0119100 209019০5 1) £001৮6৫ 21101 5101), 

৪1 19 911 9৮০01001910 765 070190 200 (17071) (1090 10 

৮৮1৫৩ 00 15112000101 07539110500 ৮9 0115 ১৪)1/৮০8, 

1০190 105501৮0177 111৮৮910950 60 5০০0979407০ 5০৪০] 

(100. ডা৩ ৬111 £159 115 ৪919 ১])০৪০1 9] ৪ (১০ 0০০৪9. 

91090, 

সাধারণ প্রকাশ্য সভায় কিশোরীদের এই বোধ হয় সর্ব প্রথম 

বক্তৃতা । ছুঃখের বিষয়, আমরা এই বন্তৃতাটি সংগ্রহ করিতে পারি 

নাই এবং এই বিষয়ে পাঠকগণের কৌভূহল নিবৃত্তি কপিতে অক্ষম। 
১৮৪৪ খৃষ্টার্ষের ১৭ই অক্টোবর দিবসে লর্ড হাড়িং বাহার 

তাহার শিক্ষািষয়ক বিখ্যাত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। ইহাতে 

প্রকাশ করা হয়, রাজকার্ষে নিয়োগকালে অশিক্ষিত অপেক্ষা 

শিক্ষিত দেশবাদিগণকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। শিক্ষিত দেশ- 

বাসিগণ এই দিদ্ধান্ত প্রকাশে তীহাদেব অকৃত্রিম আনন্দ জ্ঞাপন 

করিবার নিমিও ১৮৪৪ খুষ্টাব্বে ২৫শে নভেম্বর দিবসে ফ্রিচার্চ ইনষ্টাট- 

উদনে একটি বিরাট সতাপ আয়োগন কবেন। এ সবের ২৮শে 

নভেম্বর তারিখের 13০17৫৭] [নখ] পরে এই সভার বিস্তৃত 

কার্যাবিবরণী প্রকাশিত হইরাছিল। দেশখাপিগণের শিক্ষার শিমিও 

বড়লাট বাহাদুরের আন্তরিক সহানুভূতির জন্য দেশবাসীর কতজ্ুতা- 
জ্ঞাপনবিষয়ক প্রথম প্রস্তাব বামগোপাল যোন কক উথাপিত 

হইলে কিশোরাটাদ উহার সমর্থনে যে সুন্দর বত পধান করেন 

কৌতুহণী পাঠকগণের জন্য নিয়ে তাহা উদ্ধত করিয়া আমরা এই 
পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব ১-- 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
রাজকণ্ম 

হিন্দু কলেজ পরিত্যাগেব অবাধহিত পরেই কিশোরী টাদ তদাঁ- 
নীস্তন পিগাল রিমেম্বানসার মিঃ আলেকজাগ্ারের অধীনে কিমুৎকাঁল 
কাধ্য করিয়াছিলেন । পরে তিনি ষ্ট ইত্ডয়ান বেলওয়ের সেক্রেটাৰী 
নিষ্টাব থিওবোল্ডের অধীনে কিছুদিণ কাধ্য করেন। বিস্ত এ সকল 
কার্য তাহার কচর অন্বপ ছিল না। সুতপাং তিনি এই কর্ম 

পরিত্যাগ কবিমা ক্য়িংকান ২৪ পব্শণাৰ তদানান্তন প্রধান সদর 

আমীন, (প্যারীটাদেব অন্যতম পরমবন্ু) হবচন্ত্র বোষ মহাশকের 

সহত আলিপুর খিচারালয়ে বিচারবিভাগীর কার্ধ্য অঙ্ধন্ধে অস্তপূ্টি- 

লাভার্থ যাতায়াত করিতে লাগিলেন । এইবপে ঠিনি বিচাৰি ৬াগী 

কাধ্যসম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ কবেন। ইহার কিছু পরে মিষ্টাব হেনগা 

টরেন্স এপিয়াটিক সোপাইটার সঠকাবা সম্পাদকের কাষ্যে নামত 

একজন উপযুক্ত লোক অগ্রসন্ধান করিতে অনুবোধ করান, পারাটা 

তাহাব ভ্রাতাব সম্মাত পন] তাহার নাম প্রস্তাব কবিলে কিশোখাটাধ 

উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। এই কম্ম তাহার কচিব সম্পূর্ণ অন্যান (ছল 
এবং তাহার জ্ঞানচচ্চান্স ও বিশষ সহায়ত] কপ্রিয়াছিল। তাহাব কাধ্য 

তদানীগুন সম্পাদক ও কার্যযনিব্বাহক সশিতব বিশেষ মনংপু5 

ইইয়াহিল। 
এই সময়ে কিশে'খীচাদ ভাতার জীবনেব আদর্শ, উনবিংশ শতা- 

বীতে ভাবতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংক্কাবক-_বাঁজা রামমোহন রায়ের জীবন- 

বৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন। ১৮৪৫ খুষ্টান্দে কলিকাতা পিডিউ' পত্রের 
অক্টোবর-সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হয় । “বেঙ্গল হরকরা” এই প্রস্তাবের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ৮৮০ 0051১১৭0 167৯ 61৩ 0:94৩- 
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01) 01 ৪ 5০076 00001090716 0001] 1 1১ 91000- 

11)0]1 (119 190১. 400001)6 ৮৮০ 10০৮০ ০9৮০1 ১69] 01 11911- 

10011110) 0০00১012115 01 1115) 1100 ৮ গু অব গিয়া ও 

এই প্রবন্ধের যথেষ্ট গ্ুগ্যাতি কৰবেন। ভাষাৰ মাবুণ্যা, রচনার 

পাবিপাটো, যুক্তির সাববন্ডায় ও বর্ণনার অধ্ষাএমঙায় এ প্রবস্ধ 

পাঠকমাত্রেবই নিকট আঅি উপাদেয় খগিয়। বোধ হয় এবং 

বাঙলার তদানান্ন ডেপুঈী গভর্ণর গুণগ্রাহী শিষ্টাৰ (পরে স্যর 

ফেঁডপ্রিক) ভ্যপিডে উহা পাঠ কবি এত প্রীত হন যে, তিশি 

কিশোবীচাদকে আহ্বান কপ্রিঞা তাহাকে ডেপু»ন্যাজ্টব পণ 

গ্রহণ করিতে অগ্চুবোধ বরেন। তন এ কাব্যে ভার শীয়গণকে 

প্রা নিধুও কন। হইই৩ না এবং এই পাদ অত্যন্ত সক্গানেব বণিধা 

বিবেচিত হইত | বিশোবীচা্ এই অযাচিত দাগিত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ 

করিলেন । স্বঘীদ বাজনারারণ বস্থ মহ।শ-য়র “আত্মচরিতে” এই 

বিষয়ে শিখি৩ হইপাঁছে, “ইংরাজী ১৮৪২ সাপ ণকিপিকাহা প্রিভিউ, 

নামক সানি পত্রিকার এনুঞ্ত কিশোরাঠাদ মিএ প্াদযোহন বাকের 

জাবনী লিখেন। কিশোবাচ।র মিএ বিখাও টেকঢাধ ঠাকুরের 

(প্যা চাপ মিএের) কি আঙ। তিনি নিগেও একজন বিখ্যাত 

পোক। আমি যে বখসব|হন্দু কণেজেব প্রথম শ্রেণীতে উঠি, সেই 

বৎসর ভিশি কলেজ পটিভাগ করেন । আও হওয়া গিয়াহিল ষে 

তাহার এ পীবনা-প্রণঞনে মহাখ্যাত্যাশন আসার খন্মপ্রচারক ডাক্তাণ 

ডক সাহাধ্য কবেন। এ জীবনী কিশোগী বাবুর সা*নারিক উন্নতির 

কারুণ হর। তাহার এ লেখা বেঙ্গল পেক্রেটাগী হেলিডে সাহেবের 

দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। হেলিডে সাহেব তাহাকে ডেপুটা ম্যাজিষ্রেটা পদ 
দেন। আম উঞ্ত জীবনীবচপায় খিলম্দণ সাহাধ্য করি। রামমোহন 



৭০ কিশোরীর্টাদ মির 

রায় সন্বন্ধীর অনেক গল্প আমার শিতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয় 
তাহাকে ধিই 1৮ 

ডাক্ত।র ডফ. যে উক্ত প্রবন্ধরচনায় সাহাধ্য করেন, এই জনশ্রতির 
মূলে কতদুব সত্য নিহিত আছে তাহা। বিবেড)। ডাক্তার ভফ 
সময়ে কলিকাতা প্রিভিউ' সম্পাদন করিতেছিলেন। প্রাগুক্ত সংখ্যায় 

ভারতবাপীব শক্ষা(101)0 15৭8০911017 01 019 1১5০9])19 91 

11001155103 1)01160৭ 110007)10801)00, 200 2020009৭ ) নানক 

একখান পুহকাগ্ সমালোচনায় ইংরাদী শিক্ষার কত দুব উন্নতি 

হহয়াছে ও ভহতেছে তাহ গ্রদশন কখাহম্তা উপসংহারে তিনি স্বরং 

বলিয়াছেন £- 

৮0 01 0৩৭01070600 000701000]517019 

10:81135 ৮3 ১1001015২16 ৮0000 80110777070 17050106 

1)11101)37) টে তি পু) ছার টিটি ১৮ 7721/,5/৮ 01) 1)1000- 

110] ১১1 তা ৮৩ এট 21000, দিত 00 টিটি জি টি চেত [ঢাল 

15101 (1১২1 400511৩8605 015 10157001501 89700 ও 
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এই উও হইত বোধ হগ্ধ বে, কিশোবাচাদ ডাগার ডক্ষেব নিকট 

বিখেব কোনও সাধ নন নাহ। একা টা ৩২কাণে বিলিকাতা 

রিভউ+ পত্রের সম্পাণক এপং [কখোএচাদের একজন অধন্িন বন্ধু 
ও মঙ্গণাকাক্ষী হিলেন। এই ছুই কারণে এবং উক্ত গ্রবঙ্জেব ভাষার 

লাণিত্যে ও খিশুদ্ধিতে বিশ্মিত ৬২কাণান ব্ক্বিন্দের কল্পনা উক্ত 

জনগ্রতির জনক খণিন্না অন্থমান হর । খঝাজনারাম্ণণ বাণুর আত্মগরিত 
হইতে উদ্ধত অংশটির খেষ ভাগে যাহ [থিত আছে তাহা কিশোরী, 
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াদের প্রবন্ধবচনাসন্বন্দে একটি বৈশি্টোব উদাঁচরণস্ববপ। কিশোরী- 

টাদ কোনও বিষয়ে শিখিবাঁর পূর্বে তংসন্বন্ধে যতদুব সন্তন বিবরণ 

সংগ্রহ করিয়। নোটবুকে লিখিয়! রাখিতেন। বছু স্থান হইতে এবং 

বন্ধ ব্ক্তিব নিকট হইতে তাহার বচনাব উপকরণ সম্গৃহীত হইত। 

পবে অবসর মত তিনি পেইগুলি মনোনিবেশ সহকারে দেখিতেন ও 

চিস্তাকরিতেন । উহার অনক পরে প্রকৃত বচন আবদ্ধ ভইভ। 

এই জন্য কিশোরীটাদের ক্ষুদ সুদ পুস্তক গুলির মাধ্যও এক-“কথানি 
বৃহত গ্রন্থের উপকরণ লৃকাগিত আছে। অনঃচ 'াহাব বচনাব মাধ্য 

ভাবগুলি একপ ভাবোববৃত শাণ্ছ যে, তাঁঠা বন্ত চিন্তার পর সযত্র- 

লিখিত বোধ না ভইয। নিঠান্ত স্বাজাবিকতাব সহিত শিখিত বশিগা 

অনুমিত হয় | বাঙ্গাণা তাঁবার বাঁশ মাহন বায়ব সাত চবিত- 

লেখক নণেশ্রশাথ চাও পার মঙগাশন এই জলা কিশোবাশাদের 

উক্ত সন্দিপ্ত শানবগ্াত্ত ইতি আনক উাাকবন পাপু ত৯,াছুম | » 

বল! বাভপ্য কালিকাঠা শিটিউ পরব প্রকাশিঠ টিশারাগাধেব এই 

সর্ব প্রথম প্রবদ্ধট নািএন বহর ৪ পাবশুমের সঠি5 ঘিখিত | 

পা[পঁচাদের বচিত ডোঁভিড. ভেখ।বের ইতধাঁজী জীবন5ব্রি৬ ভইঈতে 

নিখিল হর যে, ১৮৪৬ খু্ান্দে ২০শে এপিন ভাবিখস্ণিত এফ 

থাশি পত্রে কিশোখীচাদ বাজশাতী গননব জনা ভেগার স্বতসভার 

সম্পাদকেব পরাগ কার্ধশিমাহক পরমিঠকে জ্ঞাপন কবেন। 

স্বতরাং উক্ত দমমেই যে তিনি রাজশাশীত ডেপুটি ম্যা'শষ্ট্রে উর পদ 

গ্রহণ কবিষ! প্রথম তথায় গমন কবেন তদ্বিষয় সন্দেহ নাই। 

এই সময়ে তিনি আব একটি সাংসাবিক সখের অধিকারী হন। 
পপ িসিপপাপসপপাপী পা পপ পাশা ব্্ 

* মহাত্ী রাজা রামমোহন রাষের জীণনবৃত্তাত্ত, “দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন” | 
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১২৫২ বঙ্গান্ে ১ল! বৈশাখ কিশোরীঠাদ একটি পুল লাভ করেন। 
কিন্তু ইহার ঠিক এক বংসর পরেই বৈশাখ মাসে তাহার পুত্র উপেন্ত্র- 

লাল অকালে কাপগ্রাসে পতিত হন। কিশোরীটাদের কোমল হৃদয় 

পুক্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়! পড়ে এবং তাহার শিক্ষিত সহধর্মিণী 

কর্তুক লিখিত একথানি অপমাপ্ত জীবনচরিত হইতে দুষ্ট হয় যে, তখন 
তিনি এতদূর শোকাচ্ছন্ন হন যে, ১০১২ দিন শব্যাগত থাকেন এবং 

তিনি ও তাহার বন্ধু নবনাবী” প্রণেতা ৬নীলমণি বসাক মহাশয় 

(যাহার বাসায় কিশোরী তংকালে অবস্থান করিতেহিলেন ) 

উভয়ে কয়েক দিবন কোনও কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই । * 

কিন্তু কর্তব্যের আহ্বান ধাঠার কর্ণকূহরে প্রবেশ করিয়াছে তিনি 

কত দিন নিশ্চেই থাকিতে পারেন? কর্মের কি মহিমা! যখন কোনও 

কর্মরত মহান্ত। হৃদয়েব একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সঠিত কয়ক্ষেত্রে 

প্রবেশ করেন তখন তাহার সাংসারিক সকল চিস্ত। দুর হর । কিশোরী- 

টাদ কন্মের মাহ্বান বণ করিলেন। অবসাদ অনতিবিলম্বে উদ্দামে 

পরিণত হইল । কিশোরী্ান অবিচপিত উৎসাহের সহিত দেশের 

কল্যাণকল্পে সচেষ্ট হইলেন । 

কিশোরীঠাদ সব্বপ্রথমে রামপুর বোক্বালিঘার সহকারী মাঞজি- 

ছ্রেটের কর্ম প্রাপ্ত ভন। রামপুরে বিদ্যাপর গ্রভৃতি্ন উন্নতিকল্পে 

তিনি অশেন চেষ্টা করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাহাব পরামর্শে বাবু 

লোকনাথ মৈত্র রামপুব বোয়ালিরায় একটি বি্দ্যাপর প্রতিষ্টা করেন । 

কিশোরীষ্ঠানদ এই স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। তান কেবল বালক- 

গণের উন্নতিবিষরে যতীন ছিলেন না) পরন্ত বাপিকাগণের শিক্ষার 
শশা স্পা পপ আপ পপ পপ পা খাপ পাশা পাপা 

* নীলনমধি বাবু তৎকালে কমিশনারেগ পাশণাল আাসিষ্ট্যান্ট ছিলেন । 
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জন্য একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীও প্রতিষঠিত করিয়াছিলেন। যে সময়ে 
ব্রিটিশভারতের রাজধানীতেও শিক্ষিত হিন্দুগন বালিকাদিগকে বিদ্যা- 
লয়ে প্রেরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, যখন কন্যাকে বালিকা: 
বিদ্যালয়ে পাঠাইয়৷ মদনমোহন তর্কা লঙ্কারকে জাতিচাত হইতে হইয়া 
ছিল, যখন বাঙ্গীলার ডেপুটা গবর্ণর স্যর জন পিট্লারের ন্যায় উচ্চপনস্থ 

ইংরাজগণও মনে করিতেন যে বেখুনবিদ্যালযে বালিকাগণকে প্রদত্ত 
&2, 91120691105 06 0706 092010106 আঘ০০10 1920 01207 00 

11011170121 1)2109৮-% সেই সময়ে সভ্যতার কেন্দ্র হইতে বহু দুরে 

অবস্থিত রামপুর বোক্সালিয়াতে বালিকা বিদ্যালয প্রতিষ্ঠা যে কতদূর 
ছুঃসাধ্য কাধ্য ছিল তাহা আঙ্গিকার দিনে অন্্ভব করা অপন্তব। 

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলের দ্বিতীপন বার্ষিক পারিতোধিক বিতরণকালে 

কিশোবীটাদ কর্তৃক পঠিত কা্যবিবর্ণী হইতে উদ্ধৃত নিয়লিখিত 
অংশ হইতে দৃষ্ট হইবে যে, দেশে স্বীশিক্ষা বিস্তারবূপ কল্যাণকর 
কার্যে স্থানীয় সন্তরান্ত জমীদারগণ বিশেষ বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। 
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৮11) 0199 7030 109110৮০) ৫1০7117 12011102960 চী)৩ 200011- 
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কিন্ত কেবল শিক্ষাবিস্তারেই কিশোরীটাদেব দেশঙ্টি হষণা সীনাবদ্ধ 
ছিল না। যাহাতে জনসাধারণের মনে ধন্দ্বভাব উদ্দীপ্ত তয় তদদেশ্যে 

তিনি ১২৫৪ বঙ্গান্দে ফান্কুন মাসে একটি প্রাঙ্ষসনাজ স্থাপিত করেন। 

প্রতি বুধবাবে ইহার অধিবেশন হইত | কিশোগীচাদ এই সভার 

প্রণস্ববূপ ছিলেন এবং প্রতি সপ্ত।চে ধর্ম ও নীতিবিষপনক বক্তাদি 

প্রদান করিতৈন। স্থানীয় শিক্ষিত ও সন্ত্ান্ত বাঞ্িমাত্রেই এই সভায় 

উপস্থিত থাকিতেন । বোধ করি, এই সভাটি [71700 111001)071100- 

(1270010 9০0191$র আদর্শে ই গঠিত ভইগ্নাছিল। ইহার প্রক্কৃতি- 

সম্বন্ধে বিশে বিবরণ জানিবার জনা আমরা কিছুকাল পূর্ধ্বে বোয়াপিযা 

ব্রাঙ্মপমজের সম্পাদক মচাশয়কে পুবাতন কাগজপত্রাণি দেখিয়! এবং 

প্রাচীন বাক্তিগণের নিকট অন্ুুসন্ধান করিয়া সবিশেষ তথ্যদংগ্রহ 
করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। শ্রদ্ধাম্পর্দ ব্রভলাল দাঁস মহাশয় 

১৫ই জুন ১৯১০ তারিখ সম্বপিত একখানি পত্রে আমা ধিগকে পিখিয়া- 

ছিলেন-.. 
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আমাদের বোধ হয় ব্রজলাল বাবু পুরাতন কাগজপত্রে দেখির! 

থাকিবেন যে, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৭৩ সালে সমাজের ভিত্তি- 

স্থাপন করেন এবং কিশোরীটাদের পুরাতন বনুরর্গের নিকট শ্রুত 

হই থাটিবেন যে, বোয়ালিয়া ব্রাঙ্মলমাজে কিপোরীচাদ মধ্যে মধ্যে 
বক্তৃতাি প্রদান করিতেন। কিন্ত তাহার পত্রাংশে পরম্পরবিরুদ্ধ 

বাক্য সননিবিঃ হইয়াছে । কারণ, কিশোর'টাদ ১২৭৩ সালের বন্থ 
পূর্ব্বে রাজকণ্ম ত্যাগ কবিয়ছিলেন এবং ইহার প্রার ২* বংসর পূর্বে 
রাজশাহীতে ছিলেন। স্থৃতরাং তিনি সমানে বক্তৃতা দিতেন স্বীকার 

কগিলে ১২৭৩ সালের বহু পুরে সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
হইবে। আমাদের উপারিলিখিত বিবব্ণ কিশোরীর্টাদের সহধগ্সিণী 

কর্তৃক লিখিত প্রাগুল্লিখিত জীবনচিত্র হইতে গৃহীত) এবং তিন্নি 
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খন সে সময়ে রাজশাহীতে ছিপেন, তখন তীহার লিখিত বিবরণের 

সত্যতাসম্বদ্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ বিদ্যমান নাই । মফ£- 

স্বলস্থ অধিকাংশ ব্রাঙ্মসমাঙ্গের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, তাহাদের প্রতি- 
ষ্টার পর স্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের আগ্রহের অভাবে সমাজ লুপ্ত এবং পরে 
পুনঃপ্রতিঠিত হয়। রামপুর বোয়ালিয়া সমাজের ইতিহাসেও এইরূপ 

ঘটনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়) এবং সম্ভবতঃ কিশোরীটাদ কর্তৃক 

তথার ত্রাঙ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পর উহা! বিলুপু হয় এবং পুনঃ প্রতি" 

ঠিত হইলে ১৯ বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক সমাজগৃহের ভিত্তি- 
স্থাপন হয়। 

রাজশাহীতে অবস্থানকালে ১২৫৪ বঙ্গান্দে বৈশাখ মাঁসে কিশোরী- 
ঠাদের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাহার আর কোনও 

সম্তানাদি হয় নাই। 
১৮৪৮ খুষ্টান্বে সবডিভিসন প্রণালী প্রবর্তিত হইলে কিশোরী- 

টাদ ম্যাজিষ্টেটের পূর্ণ ক্ষমতা! প্রাপ্ত হইয়া নাটোর সবডিভিসনের ভার 
গ্রহণ করেন। 

রেভারেওড লাঁলবিহারী দে ১৮৭৩ খুষ্টান্দে “বেঙ্গল ম্যাগেজিনে, 

“কিশোরী মিত্র” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,--প্যে পাঁচ বৎসর 

কয়েক মাঁস কিশোরীষঠাদ নাটোরের ডেপুটা মযাজিষ্রেটের পদে প্রতিঠিত 

ছিলেন, সেই সময়টি তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা! কল্যাণকর ও গৌরব- 

ময় বলিয়া! আমাদের বোধ হয় । একজন উচ্চশিক্ষিত সন্ত্রান্ত দেশবাসী 

উদার মত, সর্বব্যাপী সহানুতৃতি ও উচ্চতম আশ| লইয়া দেশের একটি 
সর্বাপেক্ষা হীনাবস্থাপন্ন জিলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। এই 

স্থানে, অনেকে যাহা প্রাপ্ত হন না,_কিশোরীটাদ তাহা পাইলেন। 
তাহার শক্তি সর্ধোতকৃষ্টভাঁবে এবং ধাহাঁদিগের সহিত তাহার ভাগ 
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বিজড়িত হইল তীঁহাঁদিগের সর্বাজীন কল্যাণার্থ পরিচালন করিবার 
অপূর্ব সুযোগলাভ ঘটিল। কিশোরীষাদ সে স্থবোৌগ হারাইলেন ন|। 
প্রথম হইতেই তিনি জিলার উদ্তকরে সর্ধাস্তঃকরণে আপনাকে 
নিয়েজিত করিলেন । শীঘ্বই তিনি জিলাঁর মধ্য একজন মহা প্রতাপ- 
শালী ব্যক্তি হইয়া উঠিপেন এবং ভিনি তাহার সমস্ত ক্ষমতা দেশবাসীর 
মঙ্গলার্থ বায় করিতে লাগিলেন। ন্বর্গীর রাজ! প্রপন্ননাথ ব্ায়ের 
সাহায্যে তিনি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, উষধালয়-স্থাপন, জলাশয়-খনন, পথ- 

নিক্মীণ প্রভৃতি কার্মোর অনুষ্ঠান করিলেন এবং দেশবাসীর শারীরিক 

ও সামাজিক উন্নতির জন্য সর্কপ্রকারে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন । 

রাজশাহীতে তাহাব নাম আজিও সকলে ম্মরণ করেন এবং বহুদিন 

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মবণ কবিবেন।” 

নাটোরে অবস্থানকালে কিশোরীটাদের সহিত দীঘ।পতিয়ার রাজা 
( তখন বাবু) প্রসন্ননাথ রায়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মে । অতি শুভক্ষণে এই 
ছুই জনের বন্ধুত্ব সংঘটিত হইদ্লাছিল। ছুই জনের সম্মিলিত চেষ্টায় 
রাজশাহী কয়েক বংসরের মধ্যে হেয়তম অবস্থ|! হইতে দেশের একটি 
সর্ধ্যাপেক্ষা উন্নতিশীল জিলাক পরিণত হইয়াছিল । প্রসন্ননাথ বথার্থই 
একজন মহাতআ ছিলেন। রাজশাহীর রাঁজগণ ৭(1২7)89 ০ 

7২5171/০ )” নামক প্রসিদ্ধ এতিহাসিক প্রবন্ধে কিশোরীটাদ তাহার 
সম্বন্ধে যথার্থ ই বলিয়াছিলেন,-_ 

4119 07010] 1/ভি 0160৩ 0২81৭, 05৮99৫ 19 [00066 
91))90%5, ০18211110৩3 ০ [11010911060 2900011801090, 101৩ 
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অর্থাং «এই বাজার দেশহিতে চিরনিয়োজিত নিঃস্বার্থ জীবন 
আঁমাদিগের প্রগাঢ় শন্ধ। আকৃষ্ট করে । রাজ। প্রসন্ননাথের পুর্ব্বপুরুষ- 

গণও দাতা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার দ্রান অতি 

বিবেচনার মহিত গ্রদত্ত হইত। শ্রাদ্ধ এবং নাচে ইহার অর্থ বায়িত 

হইত না। বৃথা আড়ম্বরে ইহা দৃষ্ট হইত না। ইহা উপযুক্ত পাত্র 

অন্বেষণ করিয়। বার়িত হইত 'এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিত।” 

কিন্ধ প্রসন্ননাথ যে তাহার অর্থ কথনও অন্ুপদুক্ত বিষয়ে অপ- 

ব্য়িত করেন নাই তাহ!র কারণ, কিশোরীটাদ উহার দানের উপধুক্ত। 

পথ তাহাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন । প্রসন্ননাথের দান যে উপযুক্ত 

পথে আকরুষ্ট হইয়াছিল, তাহার কারণ কিশোরীচাদ সেই পথ আবিষ্কার 

করিয়। দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, প্রভূত ইশ্বরধ্যশাপী ও অপীম ক্ষমতা- 

পন্ন বন্ধু প্রদন্ননাথ তাহার সাগাম্যার্গ অগ্রসর না হইলে কিশোরীচাদের 

মহৎ উদ্দেশ্যসমূ, তাহার অপাধারণ আত্মত্যাগ, জপন্ত উৎসাহ ও 

অবিচলিত উদ্যম সন্বেও হয়ত আশানুরূপ সাফলা লাভ করিত না। 

যাহা হউক, আমরা রাগশাহীর উন্নতির ইতিহাসে কিশোপীটটাদ 

বা প্রসন্ননাথের পারস্পরিক স্থান কোথায় তাহা নিপ্েশ করিতে 

প্রয়াস গাইব না। এই পরিচ্ছেদে আমরা সরলভাবে তাহাগিগের 

অনুষ্ঠিত কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করিন মনস্থ করিয়াছি। এবং আশা 

করি, পাঠকগণ এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে এই কর্মবীরদ্বয়ের 
মহত্ব ও বিশ্বপ্রেমের যথেষ্ট পর্ষিক্ধ পাইবেন। এই বিবরণ প্রধানতঃ 

কিশোরীঠাদ-রচিত "রাজশাহীর রাজগণ” নামক প্রবন্ধ হইতে মঞ্কলিত 
হইয়'ছে। 
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কিশোঁবীঠাদ যখন নাটোর নহকুমাঁর ভার প্রাপ্ধু হয়েন, তখন 

বোয়ালিয়া ও দীঘাপতিয় দুইটি প্রধান নগরের মধো কোন সুগম পথ 

না! থাকায় উভয় নগরবাপিগণের যান্াকাতের নিতান্ত অন্থবিধা ছিল। 

কিশোরীটাদ এই অসুবিধা নিবারণার্থ ফেরী ফণ্ডঃ ফনিটার নিকট 

একটি প্রশস্ত পথ নিম্মাণের জন্ত আবেদন করেন ও আনুমানিক বায় 

নির্দেশ করিয়া দেন। কিন্তু উক্ত কর্মিটা অবিলম্বে এই লোকহিতকর 

প্রস্তাবের অনুমোদন না করিয়া অনুসন্ধানে ও আ'লাচনায় সময় 

অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । কিশোরীর্টাদ এই বিলম্ব দর্শন করির 

তাহার বন্ধু প্রসব্ননাথকে এই বিষয় জ্ঞাত কবাইলেন। প্রসন্ননাথ 

ততংক্ষণাঁৎ (১৮৫০ খুঃ অন্দে ) কিশোরীর্টাদেব দ্বীবা প্রকাশ করিলেন 

যে, যেহেতু দীঘাপতিয়া হইতে বোয়ালিয়া পরাস্ত একটি বিস্তৃত পথ 

নিতান্ত আবশ্যক ও জেলাব মগ্যন্ত মঙ্গলকর বলিয়া বোধ হয় এবং 

সংগীত অর্থ ও সবকাবেৰ গাতিশ্ত সাত হাজাব টাক! এ পথ 

নির্মাণের জন্য বথেষ্ট নহে, তিনি স্বম্নং উক্ত পথ ও পথের সেতু প্রভৃতি 

নিন্মীণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে ইচ্ছৃক। এই দান ধন্যবাদের 

সহিত গৃগীত হয় এবং উক্ত লৌকরঞ্জক ভূম্যধিকারী এতদর্থে সর্বস'মত 
গ্রায় পঞ্চত্রিংপ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন। প্রথমে বোয়ালিয়া হইতে 

নাটোর পর্য্যন্ত উক্ত পথ নিন্মিত এবং পরে দীঘাপতিয়া পর্যাস্ত 

বিস্তৃত হয়। 

এই সময়ে নাটোরে বালকগণের শিক্ষাৰ কোনও সুব্যবস্থা ছিল 

না। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লড+বেশ্টিষ্ক কর্তৃক নিযুক্ত স্পেশিয়াল কমিশনার 

মিষ্টার আডাম মফঃম্গলে শিক্ষাবিস্তাঁরবিষয়ক রিপোর্টে যে কথা 

প্রকাশ করেন, তাহাতে দেশের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা প্রকটিতশ 

তখন শতকরা ৮ জন বালকও বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত ন.এব ং 
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যাহারা বিদ্যালয়ে যাইত তাহার। কিরূপ শিক্ষিত হইত বুঝাইবার জন্য 
এই কথা বলিলেই যথেই হইবে যে, বিদ্যালয়গামী ছাত্রগণের বয়ন 

গড়ে ৫ হইতে ১০ বত্সর এবং বিদ্যালয়তাগী ছাত্রগণের বয়স ১৫ 

হইতে ১৬ বর্ষ মাত্র এবং শিক্ষকগণ সরলচিত্ত হইলেও নিতান্ত দরিদ্র 

ও বিদ্যাহীন ; তারা তীহাদের গুণ ও আশার অনুযায়ী ব্যবসায় 

বলিয়া শিক্ষকত। গ্রহণ কারতেন এবং তাহাদের মহৎ ব্রত সন্বন্ধে৪ 

অত্যান্ত উদ্াপীন থাকিতেন। উক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর 

রাজশাহীতে একটি জিল! স্কুল স্থাপিত হয় এবং ১৮৪৭ খুষ্টান্দে বাবু 
লোকনাথ মৈত্র কর্তৃক্ক বামপুর-,বায়ালিয়াতে একটি ইংবাজী-বাঙ্গালা 

বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু নাটারবামিগণের পুত্রধিগকে শিক্ষা 

দিবাঁব কোন সুযোগ হিল না। যাহারা আপন আপন পুত্রদ্গিকে 

বাঁমপুরে রাখি'ত পারিতেন, তাহারা সন্তানিগকে যতকিঞ্িং শিক্ষ! 

দিতে পাবিন্তেন | যাহার্দিগের সে ক্ষমতা বা সুযোগ ছিল না, তাহা- 

দিগের পুত্রগণ নিম্ন তম শিক্ষা প্রাপ্ত হইত না। কি ভয়ানক অবস্থা! 
সমাজে অঙ্রতাব সহিত সর্ব প্রকার পাপ ও অনাচাবও বৃদ্ধি পাইতেছিল। 

নাটোরের অধিবাপিগণের এই প্রধান অভাব মোঁচনের জনা 

কিশোরীরাদ উক্ত স্তানে নিজ বায়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন । 

১৮৫২ খুষ্টার্দে ২৪শে জানুয়ারী তারিখে উক্ত বিদ্যালয় নব প্রতিষিত 
প্রসন্ননাথ আকা.ঙমীর সহিত সম্মিলিত হয়। এই ঘটন। উপলক্ষে 

একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। বহু সন্তান্ত যুরোপীয় ও এত- 
দেশীয় বাক্তিবর্গ তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিশোরীঠাদ উক্ত সভায় 
সভীপণি নির্বাচিত হইলে, নিম্নলিখিত সারবান্ বস্তু তা করেন,-_ 

ক পিদ্রমহোদয়গণ, আপন।রা আমাকে সভাপত-পদে বুৃত করিয়া 

আমাকে যে সম্মান প্রদ।ন করিশ্ীছেন, তজ্জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৮ 

করুন| যদিও আমার ইচ্ছ! ছিল, আপনারা কোনও যোগাতর ব্াক্ির 
প্রতি এই ভার অর্পণ করেন, তথাপি আপনাদের প্রদত্ত এই কর্শভার 
গ্রহণ করিতে আমি পশ্চাৎপদ হইব না। আমি আপনাদিগকে 

অভিবাদন করিতেছি। যে বিদ্যালক় প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা অদ্য 

সমবেত হইয়াছি সেই বিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষিত স্বস্বাধিকারীর নামে, 

অদ্য যে বালকগণ ছাত্রশ্রেণীভৃক্ত হইয়াছেন তীহার্দের নামে এবং 

সর্বোপরি শিক্ষার নামে আপনার্দিগকে অভিবাদন করিতেছি । আমার 

বোধ হয, শিক্ষাবিস্তাব বিষয়ে যথাপাধ্য চেষ্টা কর! দেশহিতসাধনে 

ইচ্ছুক প্রত্যেক বাক্তির, বিশেষতঃ এতদ্দেশবাসীর কর্তবা। লোকের 
সুখ এবং পরশ্বর্যোর সহিত শিক্ষা! দৃঢরূপে সন্বদ্ধ। আমি এমন কথা 
বলি না যে, আমাদের দেশ যে পাপসমূহ দ্বারা আক্রান্ত শিক্ষাই সে 
সকলের একমাত্র মহৌষধ ; কারণ ভারত নান! ব্যাধিতে পীড়িত এবং 
সে সকলের জন্য নৈতিক ও শারীরিক উভন্থবিধ প্রতিষেধকের প্রয়ো- 

জন। আমি আরও জ্ঞাত আছি যে, এতদ্দেশীন্ন জলবাধু ও বু- 
শতাঁবীব্যাপী মুসলমানের অত্যাচার আমাদের অধঃপতনের যথেষ্ট 
সাহায্য করিয়াছে? কিন্তু আমার দৃঢ় প্রতীতি যে, অজ্ঞতা! ও কুসংস্কার 
এই অধঃপতনের প্রধানতম কারণ। কেন জনসাধারণ জমীদারগণ 

কর্তৃক উৎপীডিত, মহাজন কর্তৃক হৃতসর্কস্ব এবং নগররক্ষকগণ কর্তৃক 
লাঞ্চিত হইতেছে? কেন চাপরাণীর আবির্ভাব সমস্ত গ্রামকে সগ্রস্ত 

করে এবং চাপরাসধারী অন্যায় উপায়ে অর্থ আদাকজ করিতে পার? 
কেন সর্পাঘাতে বা জলমপ্নে মৃত্যুবিষয়ক অনুসন্ধানের জন্য প্রেরিত 

থানার বরকন্দাজ মফঃম্বলে এত ভীতি উৎপাদন করে এবং এপ 

সৃতুযু ইচ্ছাকৃত হত্যা বপিয়! প্রকাশ করিবে ও নির্দোষ গ্রামবাসিগণকে 
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চালান? দিবে, এই বিভীবিক1 দেখাইয়! তাহাদিগের নিকউ হইতে 
উৎকোচ গ্রহণ করে? কারণ, জনল।ধারণ তাহাদের অধিকারসন্বদ্ধে 

অক্জ। তাহাদিগের অধিকার কি শিক্ষা! দাও) তাহারা সপৌরুষে 
অধিকার প্রতঠিপাদন করিবে । তাহাদিগকে জ্ঞান বিতরণ কর? 

তাহার! বেকনের উপদেশ প্রত্যক্ষীকৃত করিবে । তাহাদিগকে বিদ্যা 

দান কর, তাহারা আব অত্যাচারিত 'ও পদদলিত হইবে না। অনেকে 

শিক্ষার বিরুদ্ধে এই যুক্তি উত্থাপিত করেন যে, ইহা জনসাধারণকে 

জীবনের স্বাভাবিক অবস্থার ও কর্তব্যের অন্পযুক্ত করিবে । কিন্ত 
আম এই বৃহৎ জনপাঁধারণের জন্য সাঁরবান্ এবং শিল্পবিষয়ক শিক্ষার 
সমর্থন করিতেছি--উচ্চ শিক্ষার নহে। আমি তাহাদিগকে কার্যের 

শিক্ষা দিতে চাহি; ধাক্যশিক্ষ। দিতে চাহি না। উচ্চবংশীয় বালকগণ, 

ধাহারা আজীবন জ্ঞানচর্ঠার অবসর পাইবেন এবং দেশবাপীর মানসিক 

উন্নতিকল্পে উচ্চ জ্ঞান ব্যবহৃত করিতে পারিবেন াহাদিগের জন্য 

আমি উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থ। করিতে চাহি; কিন্ত আমি সকপ শ্রেণীর 

ব্ক্তিরই মন সর্ঘসম্প্রধার়সম্মত এবং সকলের প্রয়োজনীয় ধর্ম ও 

শীতিবিষফুক উদার ও উচ্চ ভাবসমূহ সঞ্চারিত করিতে চাহি। 

«এই সকল ভাবে প্ররবুদ্ধ হন, রাঞ্ষশাহীর ভবিষ্যৎ স্ুদিনের 

অগ্রদূত বলির! প্রসম্ননাথ আযাকাডেনীর প্রতিঠা আমি আনন্দের সহিত 
স্বাগত করিতেছি। এই জিলার একজন সমৃদ্ধিশ[লী এবং প্রতাপান্বিত 

জমীদার এই বিরাট আাফ্বোজনের সহিত এই বিদ্যালঙ্গ রক্ষ। এবং 

সম্বর্ধীনের জন্য তাঁহার আয়ের এক অংশ ধেরূপে বিনিয়োজিত করিলেন 

তাহা দেশের এই ক্রমবর্ধীনশীল বিশ্বাসের আনন্দদায়ক ও .শুভদাক্গক 
উদ্বাহরণের সমর্থন করে যে, যাহারা সেই আলোকে পথ চলিব্নে 

তাছারাই. বর্তিক। ধরিবেন। শখের বিবদ্, এ দেশে শিক্ষাবিস্তার- 
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বিয়য়ে দেশবাসীর পোষকতা আর অসামানা ঘটনা! নহে । কিন্ত বাবু 

প্রলন্ননাথ আর একটি প্রশংসনীর এবং লোকহিতকর কার্য দ্বার! এই 
জিলার অধিবাপিগণের চিরস্থায়ী কু লজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। আমি 
নাটোর পথ সংস্কারের কথ! ৰলিতেছি। সেই পথানন্মীণের সমস্ত ব্যত্ব- 

ভার--প্রায় পঞ্চঞ্রং* সহত্র মুদ্র।-তিনি একাকী বহন করিনাছেন। 

এইনপে তিনি অন্যান্য জমাদারবর্গের সম্মুখে সমুচ্চ ব্দান্যতার উজ্জ্বল 
আদর্শ উপস্থি করিষাছেন। যদি পুরাতন কণছ লইয়া পরস্পর যুদ্ধ- 

বিগ্রহের বদলে অথবা এক বিঘা বা এক কাঠা জমী লইয়! বিবাদ- 

বিসম্বাদেৰ পরিবর্তে এবং শ্রাদ্ধ, নাচ ও “নামক ওয়াস্তে পুজা 

অপাগমিত ধনব্যর়ের বিনিময়ে তাহারা জনসাধারণের কল্যাণকর এবং 

তাহাদেব বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যে জন্য নিয় তপরি শ্রমশীল হীনাবস্থাপন্ন ও 

দরিদ্র বায়তগণের উন্নতিবিধায়ক বিষয়ে জমীদারগণ প্রতিযোগিতায় 

পরম্পর পবম্পবকে আঁতক্রম করিতে চেষ্ট করেন তাহা হইলে আমি 

শিশ্চর খলিতে পাপ্সি, দেশেব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব ধারণ করিবে । 

তাহা হইলে আমরা অনপময়ের মধ্যেই দেখিতে পাইব ষে, প্রত্যেক 

জিল। তাহাব নিজেব বিদ্যালয়ের, নিজের চিকিৎসালয়ের ও নিজের 

অতিথিশালার এবং শিজেব সরাইয়ের জন্য গর্ধ করিতে পারিবে। 

তাহা ২ইইলে আমরা দেখিতে পাইব, আজ যেসহত্র সহস্র ক্ষতচরণ 

ষালশ্রী ভাগীরথীর পথে ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিতেছে, পথিপার্ে 

মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, প্রিয়তম পরিবাববর্গের আনন্দায়িনী উপ- 

ঙিতি ও সেবার স্থুযোগ পাহতেছে না তাহার৷ স্থানীয় পান্থনিবাসে 

আশ্রয় এবং উপযুক্ত যত্র ও সেবা পাইবে । আমরা দেখিতে পাইব, 

প্র্ত্যক গ্রামের দরিদ্র, রগ্র ব্যকি-কবিরাজগণের হুশ্চিকিৎসা () 

হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া উপযুক্ত চিকিৎস! প্রাণ্ড হইবে। যেরূপ 'গল্গা- 
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মায়ীর” অনিবার্য ও কল্যাণকর প্রবাহ প্রাচুর্য এবং মাঙ্গলা বহন ফরে, 
আমরা দেখিতে পাইব, সেইরূপ জ্ঞানের প্রবাহ দেশের প্রতি অংশ 

পরিপূর্ণ করিবে, মানসিক ক্ষেত্র প্লাবিত ও উর্বর করিবে।” 
এই প্রসন্ননাথ আকাডেমীতে অনেক ব্যক্তি শিক্ষিত হইয়াছেন 

এবং শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন। 

কিশোরীটাদ নাটোরে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্যও যথাসাধ্য চে! 

করিনাছিলেন ? এবং প্রসন্ননাথ রায়ের সাহায্যে তথায় একটি বাঁলিকা- 

বিদ্যালয় গ্রাতিষঠিত করেন । 
রাজশাহীতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিশোরীাদের এই সকল চেষ্ঠা 

ও যত্ব শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আস্তরিক শ্রদ্ধ/ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং 

তাহার স্বৃতিবরক্ষাকল্পে করাচমারিয়ার জমীদার বাবু রাজকুমার সর- 

কারের প্রবন্ধে কিশোরীঠাদের একখানি প্রতিকৃতি রাজশাহী কলেজে 

স্থাপিত হইয়াছে। 

১৮৪৭ খৃষ্টাববে কিশোরীর্াদ নাটোরে একটি চিকিৎসালয় স্থাপিত 

ফরেন। রাজ আনন্দনাথ রার বাহাছুর, বাবু প্রসন্ননাথ রায় প্রতৃতি 

স্থানীয় জরমীদার ও সন্্াস্ত ব্যক্তিগণ এই চিকিৎসালয়ের ব্যয়নির্বাহার্থ 

মাসিক চার্দা প্রদান করিতেন। কিশোরীটাদ কেবল অর্থ সাহায্য 

করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না) পরস্ত ইহার কমিটার সম্পাদক নিুক্ত 

হইয়া পরিশ্রম সহকারে ইহার উন্নতিসাধন করেন। এই চিকিৎসা 
লয়ের প্রথম সাম্বতসরিক সভায় ডাক্তার জে, আর, বেডফোর্ড কিশোরী- 

ঠাদের অগ্রন্ঠিত কার্যাবলী দেখাইয়। তাহাকে "1190 ০৫ চ২০9৪*এর 

সহিত তুলনা করেন। ডাক্তার বেডফোর্ড একজন মহাশয় ব্যক্তি 

দ্বিলেন। তিনি এতদ্েশে স্থাস্থ্যোন্নতিবিষয়ে যূথই পরিশ্রম করেন 

এবং সরকারে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। দ্বিতীয় সাথৎসরিক 
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তায় তিনি অনিবার্ধ্য কারণ বশতঃ উপস্থিত হইতে না পারিয়াও 
দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় নির্দেশ করিয়া কিশোরীটাদকে যে সুদীর্ঘ 

পত্র প্রেরণ করেন তাহার এক অংশে লিখিত ছিল-.. 
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1070001১9১ 001 9০007 13910.” অর্থাৎ্থ “হিন্দুস্থানে বে মহান্ 

সামাঞ্জিক পরিবর্তন সংসাধিঠত হইতেছে, আপনি তাহার অন্যতর 

অগ্রণী এবং উন্নতির চক্র ধাহাদের হস্ত হইতে প্রথম আবর্তনবেগ 

প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনি তাহাদের অন্যতর। এই কারণে আপনি 

গৌরব ও সন্তোষ অনুভব করিতে পারেন।” 

নাটোরে উত্তম জলাশয় না থাকা তথায় রোগ।ধিক্যের একটি 
প্রধান কারণ হায়ঙ্গম করিয়া কিশোরাটাদ অশেষ চেষ্টায় তত্রত্য সন্ত্রস্ত 

ব্যক্তিগণের সাহায্যে কয়েকটি জলাশয় খনন করাইয়া! নাটোরবাসীব 

কৃতজ্ঞত। অর্জন করেন। 

কৃষি ও পুষ্পপ্রদর্শনীর উপকারিতা উপলব্ধি করিষ1! তিনি নাটোরে 

একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। ইহাতে অনেক যুরোপীয় ও 

এতদ্দেশীয় সন্্রাস্ত বক্তি তাহাকে সাহায্য করেন। 

কিশোরীটাদ নাটোরে যে সকল কল্যাণকর কার্যের অনুষ্ঠান 

করেন তাহাতে মুশিদাবাদ বিভাগের তদানীন্তন কমিশনর মিঃ টিঃ 

টেলর, রাজশাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এ, সুইগ্টন, জজ মিঃ জি, সি, 

চিপ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকন্মচারীর। ও স্থানীয় জমীদারগণ ও 

কুনিয়াল যুরোপীয় ব্যবসায়ীর! সহাহ্ভূতি প্রকাশ করিতেন। তাহার 



৮৬. কিশোরীর্টাদ মিশ্র 

অপূর্ব পরহিটৈষণা ও অপামানা কর্তবাশীলতা সকলেরই শ্রদ্ধা ও 

প্রীতি আকুষ্ট করিযম্নাহিল। বাস্তবিক কয়েক বৎসরের মধ্যে কিশোরী- 

টা রাজশাহী জেলার এত উন্নতি সাধন করিলেন যে তাহা ভাবিলে 

বিশ্মিত হইতে হয়। আজিও উচ্চশিক্ষিত সন্ত্রান্তবংশীয় রাজকন্মচারীর। 
প্রহৃত ক্ষমতাসহ মফ:স্বলে প্রেরিত হইতেছেন; আজিও মফঃস্বলের 

অবস্থা ঈপ্নিত আদর্ণ হইতে বহু শিকলে; কিন্তু কয়জন এইরূপ অবি- 

চলিত উৎসাহ, দৃঢ় অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত দেশের 

উন্নতিমাধনার্থ যত্ববান ? 

১৮৫২ খুষ্টাব্ষে কিশোরীটাদ জাহানাবাদে স্থানান্তরিত হইলেন 

জাহানাবাদ সবডিভিদন তখন ডাঁকাইতি ও *অন্যানা ভীষণ পাপের 
লীলাক্ষেত্র ছিল এবং সুদক্ষ কন্মচীরিগণের উপরেই এই মহকুমার ভার 

অর্পিত হইত। এই স্থানেও কিশোরাচাদ উপরিতন কর্মচারিগণের 

প্রশংসা ও স্থানীর জমীদার ও প্রজাধিগের প্রীতি ও বিশ্বাস অর্জন 

করেন। কফিশোরীঠাদের নিয়োগলন্বন্ধে প্রভাকর* লিখিয়াছিলেন-- 

“আমাদের পরন বন্ধু কাধ্যকুণল সুযোগ্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু 
কিশোরীটাদ মির জাহানাবাদ এলাকাখগ্ডে ভার প্রাপ্ত হইরাছেন। 

তিনি হুগলী ও ব্ধমান জেলার ম্যাজিষ্টেটের সম্পূর্ণ মমতায় উক্ত 

স্থানে কাধ্য নির্বাহ করিবেন ।” প্প্রভাকরে? দেখ। যা, জাহানাবাঁদে 

কিশোরীটাদ নবপ্রতিতঠিত বিদ্যালয়ের উন্নতিকন্পে বিশেষ চে! করিয়া- 
ছিলেন। ঠিনি বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট পুস্তকালয় স্থাপনের চেষ্টা করিলে 

"বিদ্যান্ুরাগী উত্তরপাড়ানিবাসী শ্রীধুক্ত বাবু জরকষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও 
কলিকাতানিবাসী প্যারীাদ গিত্র মহাশক্বেরা* তাহাতে বিশেষ সাহাধ্য 

কব্গিতে সম্মত হন। 

কিশোরীঠাদের অসামান্য কাধ্যদক্গত1 দেখিয়। বর্দমানের মহারাজা- 
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ধিরাঁজ বাঁহাছুর তাহাকে ৩*০২ টাকা বেতনে তাহার সবদ্যপদে 

নিধুক্ত করিবার অভিপ্রান্ন প্রকাঁশ করেন এবং পরে আরও উচ্চ 

পদ প্রদান করিবার আশা! দেন। যদিও সরকারী চাকবীতে কিশোরী- 

টাঁদ এই সময়ে অপেক্ষারুত অল্প বেঙন পাইতেন, তথাপি তিনি স্বীয় 

আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য রাজ কন্মত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন না৷ । তাই 

তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার কবেন। 

কিন্তু যে অপূর্ব উৎপাহ ও কর্তব্যশীলতার সহিত কিশোরীটাদ 
নাটোরে এবং জাহানাবাদে বাজকর্ম্মদমূত সম্পাদন করেন এবং দেশ- 

বাসীর সর্বববিধ কল্যাণের জন্য যে অদ্ভুত পরিশ্রম ও প্রধত্ব কবেন তাহ 

গুণগ্রাহী লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সার ফেডরিক হ্যালিডের দৃষ্টি অতিক্রম 
করে নাই । তিনি এই কর্্মনিষ্ঠ যুবককে উপসুক্ত পুবস্কার দিতে কৃত- 

সঙ্কল্প হইলেন। যখন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রসময় দত্ত মহাঁশয়েব মৃহ্য হইলে 
রাঁয় হরচন্্র ঘোৰ ছোট মাদালতের জজ নিবুক্ত হইনেন ; তখন সকলে 

বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, কনিকাতা ম্য।জিষ্রেটের দুল্লভি পদে পুরাতন 

কন্মচাবিগণকে অতিক্রম করিয়া, মাত্র আট বতসরেব অভিজ্ঞতাঁলক্ধ 

কিশোরীঠাদ প্রতিঠিত হইলেন । এই পদের বেতন তখন মাসিক 

৮০*২ শত টাক! ছিল। বলা বাহুল্য কিশোরীটাদ সর্ধপ্রকারে এই 
পদের সর্বাপেক্ষা! উপধুক্ত ছিলেন । 

১৮৫৪ খুঃ অন্দে ৬ই জুলাই (২৩শে অঞ্জাঢ ১২৬১ বঙ্গাব্দ ) 
তারিখে কবিবর ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত তাহার 'প্রভাকরে” কিশোবীর্ঠাদের 
পদপ্রাপ্তি বিষয়ে যাহ। লিখিয়াছিলেন তাহ। পাঠকগণের অবগতির জন্য 

নিম্বে উদ্ধৃত হইল ৫-_ 
আমরা পূর্বে ইংনিসম্যান-পত্রদৃষ্টে লিখিরাছিলাম, আমাদিগের 

স্থবিজ্ঞতম রাজনীতিজ্ঞ কাঁধ্যতৎ্পর ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট বাবু কিশোরী- 
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টাদ মিত্র ৬**২ টাক! মাসিক বেতনে কলিকাতা পুলিসের কনিষ্ঠ 
ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে অভিবিক্ত হইয়াছেন, এইক্ষপণে আবার উক্ত পত্রেই দৃষ্ট 
হইল এ পদের বেতন কিছুমাত্র নান হয় নাই, বাবু হরচন্ত্র ঘোষ থে 
৮**২ টাকা বেতন পাইতেন, কিশোরীঠাদ মিত্র তাহাই পাইবেন। 
যা হউক, এতৎ স্ুসংবাদে আমরা অত্যান্ত সন্তষ্ট হইলাম, আমাদিগের 
মিত্র মিত্রবাবু পূর্বে ৩৫০২ পাইতেন অধুন। ৪৫০২ টাক বৃদ্ধি হইল। 
রাজপুরুষের। এতদেশীর কু ঙবিদ্য উপযুক্ত রাজকন্মচারীপিগের পদো- 
ন্নতির প্রতি এবপ প্রদন্নত প্রকাশ করাতে অত্যন্ত যশস্বী হইবেন, 

তাহাতে সন্দেং নাই |” 



বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

কলিকাত। ম্যাজিট্রেসী ; শিল্প, শিক্ষ। ও 
সমাজের উন্নতিচেষ্টা 

যে সময়ে কিশোরীচাদ কলিকা তাঁর উত্তর বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটের 
পদ প্রাপ্ত হইলেন, অনেকে সেই সমগুই তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষ! 

গৌরবময় কাল বলিছ্। নির্দেধ করেন । যদিও আমরা তাহার প্রতিভা- 
দীপ্ত জীবনের প্রতি পর্ধ অপূর্ধ্ব গরিগায় উদ্ভাপিত ও অনুপম মহিমান্স 
পরিপূর্ণ দেখি এবং কোন্ অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষ। গৌরবময় তাহা নির্দেশ 

করিতে অক্ষম, তথাপি কতিপন্ন কারণে আমর! তাহার জীবনের এই 

সময়ের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করি এবং বোধ হয় কিশোরীাদ স্বয়ংও 

এই সময়টিই জীবনের সর্বাপেক্ষ। সুখময় ও গৌরবময় কাল বলিয়া 

অন্থতব ককিয়াহিলেন। স্থখময় কেন?--পার্থিব এরশ্বর্ষেের জন্য 

নহে) কারণ, কিশোরীচাদ জীবনে কখনও পার্থিব খ্রশ্বর্যের জন্য 

আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সেক।লে খন মানবের আবশ্যক 

দ্রব্যাদি এত মহার্ঘ্য ছিল না৷ এবং এরূপ পদে প্রতিষ্িত ব্যক্তিগণ কয়েক 

বংসরের মধ্যে প্রকাণ্ড বিষয় রাধিম্[া যাইতে পারিতেন, তখনও 

কিশোরীঠাদ রাজকর্ম্ম করিয়া এক কপর্দকও সঞ্চিত করেন নাই।, 

তাহার অদ্ভূত আতিথ্য ও লোকহিতার্থে দান তাহার ভাগ্ডার শুন্য 

করিত। তিনি কখনও ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করিতেন না। সন্ীর্ণ 

স্বার্থের দিকে তীহার দৃষ্টি ছিল না। গৌরবময় কেন? লোকবাঞ্ছিত 
হুল্নভ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া নহে_কারণ, কিশোরীচাদ 
কখনও পদগর্ধে গর্বিত হন নাই এবং যে পদের জন্য লোক 

১২ 



বি 

৯৪ কিশোরীটাদ গিত্র 

ললায়িত এবং আপনার খিবেকবিরুদ্ধ কার্ধ্য করিতেও কুষ্ঠিত হয় না, 

কিশোরী্টাদ আপনার স্বাধীনত1 রক্ষার নিমিত্ত সেই পদ তুচ্ছ জ্ঞান 
করিরাছিলেন। তবে কিসের জন্য? কিশোরীচাদের জীবনের স্বপ্ন 

সফল হইল বলিয়া-তিনি দেশহিতকর কর্মাগ্ুষ্ঠানে আপনার জীবন 

উৎহুষ্ট করিবার অপূর্ব স্থযোগ প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া। যে অভিমত 
আমার অথব! আপনার সমর্থনে রাজা অথব! প্রজা! গ্রাহ্য করিবেন না, 

তাহা উচ্চপদাধিষঠ্ঠত কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির স্বীকৃত হইলে বিশেষ 

আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। কর্ম্মবার কিশোরীষ্টাদ এই সুযোগ 

প্রাপ্ত হইবেন বলিয়াই 'এই সময় অতি স্ুবখণয় বলি বিবেচন। 

করিলেন। তিনি তাচার লোকহিতেচ্ছা পরিপূর্ণ করিবাব ছুইটি 
উপায় দেখিতে পাইলেন। প্রথম, উচ্চশ্রেণীর ইংরাজ'দগের সহিত 

আল।প করিক্না তাহাদিগকে নিয়ত দেশের অবস্থ। বুঝাইর| দেওর! 

এবং এই প্রকারে দেশহিতকর বিষয়ে তাহাদিগের সহাতছুতি ও 

সহকারিতা লাভ করা। দ্বিতীয়--দেশের প্রধান প্রধান ব্যাক্ত ও 

সমাজের নেতা, ধাহার! সমাজের কলস্কক্ষ/লণে সম্পূর্ণ উদ[সীন ছিলেন 
তাহাদগের মনে কর্তব্যজ্ঞানের উদ্রেক করিয়া দেওয়া, তাহাদিগকে 

কম্মরজীবনে প্রবুদ্ধ করা 

কিশোরীটাদ কপিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে কাশীপুরে 

গঙ্গাতীরে একটা উদ্যানবাটিকাঁয় অবস্থান কবেন। তখন চীফজষ্টিস, 

পুলিশ-ম্যাশিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপণস্থ রাঞকর্শচাপীরা অনেকে কাশী- 

পুরে অবস্থান করিতেন। কিশোরীচাদের ইচ্ছা, পূর্বোক্ত প্রথম 
উদ্দেশা সাধন করা। নিকটবর্তী কামারভাটী গ্রামে বিখ্যাত 

বাণী রামগোপাল ঘোষ বাদ করি:তন এবং দেশের অনেক প্রধান 

প্রধান বাক্তি ইহার নিকটে অবস্থনি করিতেন । কিশোর'ঠাদের 
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অমাক্সিকতায় মুগ্ধ হইয়! সকলেই তাহার বাঁগস্থানে সতত সম্মিলিত 
হইয়া নান! প্রকার সদালাঁপে সময় অতিবাহিত করিতেন। 

কিশোরীঠাদ প্রায়ই তাহার ইখুনরাপীর ও দেশীন্ব বন্ধুগণকে 

নিমন্ত্রিত করিয়া পরস্পরের আলাপ করাইণা দিতেন এবং প্রায় 

প্রতি সপ্তাহে বিরাট আয়োজনে ভোঙ্জ দিহেন। তাহার ডায়েরী 

হইতে "উদ্ধৃত নিয়লিখিত অংশ হৃহতে তাহার কয়েকঞ্জন বিশেষ 
বন্ধুর নাগ পাওয়া যায় £-- 

«২রা নভেম্বর ১৮৫৭ সন্ধযাকালে একটা ক্ষুদ্র পার্টি দির 

হিলাম। থিওবোন্ড, মেজর এ ক্রম, আমার অগ্রজ প্যারীঠাদ মিত্র, 

আমাব সহকম্মী মিষ্টাব ফেগান্ এবং বেভারেগড প্রফেসর কে-এম 

ব্যানাজী উপস্থিত ছিলেন । কৃষ্ণের ( কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ) 

খোষগন্পে ও হাস্যকৌতুকে সন্ধ্যাকীলট। বেশ আদোদে কাটিয়াছিল। 
«“৩র! নবেম্বর ১৮৫৫1 আর একটা 'পাটি” দেওয়া হইল। 

এটা গত কল্যের পার্টি অপেক্ষা শাকাল এবং পেইন্রপই আনন্দে 

শেষ হইত, যাঁদ “বুড়া রাজ গোল না বাধাইত। তাহার স্ফরুর্তি 

আনন্দের সীমা অতিক্রম করিয়াহিল এবং শিাচারের বহিভূতি হইয়া 

পড়িয়াছিল। গোপাল লাল ঠাকুর, দিগঞ্ধর মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 

নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যার়, ছ্বারিকানাথ গুপ্ত, 

গৌরদাদস বসাক, নন্দল।ল সেন এবং বাজ এই কয়জন আ'পিয়াছিলেন। 

বড় পার্টি আমি দেখিতে পারি না। ছয় জনে অধিক লোক হইলেই 

আমি বড় পার্টি বলির! গণনা করি । কিন্ত অদ্য আদি অধিক লোক 

নিমন্ত্রণ করিয়াছিণাম, তাহার কারণ আমি মনে করিয়্াছিলাম 

আমার টেবিলে যত জন ধরে তত জনক্ৃতবিদ্য যুবককে এক 

দেখিৰ ।” | 
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উত্ত ডায়েরী হইতে উদ্ধত নিয্লিখিত অংশ হইতে দৃষ্ট হয় যে, 
১৮৫৫ খৃষ্টাব্ধে তিনি ১নং দমদম রোডস্থিত উদ্যানবাটী ক্রয় করিয়া 
তথায় বাস করিতে আরস্ত করেন £-- 

৫১৭ জুন ১৮৫৫1 অদ্য প্রাতে আমার পাইকপাঁড়ার 

নুতন বাটীতে উঠিয়া! আমিলাম। দাদা ও আমি বৈকালে ৫টার সময় 
গাড়ী করিয়। আলিলাম। আমর! উভয়েই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে 

ধন্যবাদ দ্রিলাম। আমি প্রার্থনা করি, যেন আমি এই বাটীতে 

স্বখভোগ করিতে পাই। আমি কেবল সচ্ছন্দ গ্রাসাচ্ছাদন ও 
গ্রাক্মের উত্তাপ ও বর্ষা-শীতাদি হইতে আশ্রয়-লাভজনিত দৈহিক 

হুথ চাহি না, নৈতিক. ও মানমিক উন্নতিজনিত সুখের প্রয্লাসী। 

হে সর্বশক্তিঘান অনন্তকাঁলবিদ্যমান জগদীশ্বর! যদি এই বাটীতে 

আমার অবঙ্থিতি তোমার ইচ্ছানযায়ী হম তবে আশীর্বাদ কর 
যেন আমি এখানে সুখে বাদ করিতে পারি। তোমার করুণ! যেন 

দিন দিন অধিকতর উপলব্ধি কারতে শিক্ষা করি । ষে অলসভাৰ 

আমাকে সম্প্রতি আক্রমণ করিয়াছে তাহ। দূর করিয়া আমি যেন 

জ্ঞানচ্চ। ও তুত্বচিন্তায় একাগ্রহীর সহিত মনোনিবেশ করিতে পাবি । 

আমার শক্তিনিচয় যেন আমার নিজের এবং স্থদেশবাসীর্দিগের নৈতিক 

ও মানসিক উন্নতিবিধানকল্পে নিয়োজিত করিতে পারি। বাঙ্গালা 

দেশের ষে সামান্রিক সংস্কারব্যাপারে আমি যোগদান করিয়াছি, তাহ! 

যেন দিন দিন নৃতন শক্তি সঞ্চয় করে এবং দেশীয় সমাজের শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণের কা্যতঃ সহানুভূতি লাভ করে । আমি যেন উক্ত ব্যাপারে 
অবিশ্রান্ত উৎসাহের সহিত কার্যা করিতে পারি ।” 

এই রোজনামচার শেষাংশে তাহার স্মাজোন্নতি বিষয়ে চেষ্টার 

উল্লেখ আছে। তিনি সমাজসংস্কারের জন্য যাহ! করিয়াছিলেন ভাহ! 
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বলিবার পৃর্কে তাহার দেশীন্ব শিল্পোন্নতি ও শিক্ষাবিস্তারের চেষ্ট! সম্বন্ধে 
আমর! কিছু বলিতে চাহি। 

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল গুডউইন বেথুন পোসাইটীতে “000 
01 50197009, 10708500800 47৮ নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন ও 

এতদ্দেশে একটি শিল্পবিদ্যালর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন । 

এ বৎসরে মার্চ মাসে ইগাঁরই চেষ্টায় মিঃ হজ.সন্ গ্রযাটের বাটাতে 
ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্রাজস্ববিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী মিঃ আলে- 

নের সভাপতিত্বে একটি সভা হয় এবং--3০9০96৮ 0077 013 7010780- 

000. ০01 10001036091 4১ নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। 

সার সিমিল বিডন ইহার সভাপতি এবং রেভারেগড জে, লঙ, উইলিয়ম 

মনি, কিশোরীঠাদ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্ত্র.সিংহ প্রভৃতি মহোদয়গণ 

ইহার কাধ্যনির্বাহক সমিতির সভ্য হন।* এই সমিতির চেষ্টায় 
1070 08100662, 50)001 0? 17011301781] 13 নামক শিল্পবিদ্যা- 

লয় প্রতিঠিত হইরাছিল। এই বিদ্যালয়ে গঠিত দ্রব্য (0১91915 ) 
এবং প্রাকৃতিক বস্তনিচন্ত (172100] 001999 ) দৃষ্টে অঙ্কন ও স্থাপত্য 

অঙ্কন (2701016506700] 079৮108), ধাতুর উপর খোদাই কার্ধ্য 

(০101710৫ , কাঠের উপর খোদাই ক্যা (৮০০৫ ০70£দ]) 0, 

লিথোগ্রাফি, মুগ পাত্রনিশ্মীণ (7০৮০5 ) প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া 

হইত; পরর প্রাষ্টারের ছাচ নিন্দীণ (250017106 ), ফটোগ্রাফি 

প্রভৃতি বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। মুসে ব্রিগো, মিঃ ফাউলার, 

মিঃ জর্জ হুইটুলি, মুসে ম্যালিয়েট প্রভৃতি শিক্ষক এ বিদ্যালয়ে শিক্ষা- 

দান করিতেন। 
৮৮০০ পিশীপপপপকিপপশী পিপিপি পিপিপি এ পপ সাপ পপি 

* প্রীশরচ্চন্্র দেবের কলিকাতার ইঠিহস--শিক্পপুষ্পাঞ্জল-- ১ম বর্ষ, ১৮৮৩। 



৯৪ কিশোরীঠাদ মিত্র 

কিশোরী্টাদ এই সমিতির প্রায় সকল অধিবেশনেই উপস্থিত 
থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বিদাঁলয় পরিদর্শন করিয়। ছাত্রগণকে 

উৎপাহ দিতেন। তাহার ডায্জেদী হইতে দুইটি অংশ এই স্থলে উদ্ধৃত 
করিতেছি 2-- 

«২০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫ | প্রাতে গাড়ী করিয়া 11)043- 

0121 ১০10901এব কমিটব অধিবেশনে উপস্থিত হইলাম । উক্ত 

বিদ্যালয়র প্রথম সাস্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে টাউনহলে একটি প্রদ- 

শনী খোল উচিত কিনা সেই ব্ষির বিবেচনা করিবার জন্য উত্ত 

সভা আহত হয়। আমি কর্ণেল গভউইনের উক্ত প্রস্তাবের প্রবল 

প্রতিবাদ করি এবং ঝরল ষে বিদ্যালয়েব বাটীতেই একটি ক্ষুপ্র আকা- 

বের প্রদর্শনী খোল। হউক । আমার প্রস্তাণই গৃহীত হইল । সম্প্রতি 

গবর্ণমেপ্ট উক্ত বিদ্যালয়ে মাসিক ২৯০২ টাক! দিবার বাবস্থা করিন- 

ছেন, কিন্তু তাহা প্রচুর নহে, সুতরাং খরচ কমান প্রয়োজন | বিন্যা- 

লক্বেয় নুতন সম্পাদক রেভারেওড সিএচ এ ডল উহার কার্ষ্যে সোৎ- 

সাহ মনোনিবেশ করিতেছেন এবং ধর্দি৪ তিনি সম্প্রতিমাত্র বষ্টন নগর 

হইতে আপিয়াছেন এবং কলিকাতার বিষয় অনভিজ্ঞ, তথাপি তিনি 

শীঘ্রই খুব নিপুণ সম্পাদক হইবেন। 
“২৩শে সেপ্ম্বর ১৮৫৫ শ্রাতে 1000১07091 & 7 

50109 এ গাড়ী করির! গিম্নাছিলাম। ছাত্রদ্দের গঠন এ অঙ্কন বিদ্যায় 

উন্নতি *দেখিয়! বড়ই প্রীত হইলাম। প্রোফেনর বিগো আমাঁকে 

কতকগুপি “বেস রিলিফ” দেখাইলেন। মিষ্টার হ্যালিডের জন্য তিনি 

উহ! প্রস্তুত করিতেছেন। সেগুলি বাস্তবিক অতি সুন্বরভাবে প্রস্তত 

হইয়াছে । আমি তাহাকে একটি মেডিচির ভিনস. ও একটা হার্কিউ. 

লিন, প্রস্তত করিবার জন্য আদেশ দিলাম। উহ! জীবন্ত মানুষের 



যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৯৫ 

গায় বৃহৎ হইবে এবং পিন্তলের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া আমার উদ্যানে 
স্থাপিত হইবে। আহি ভিনস, ও হার্কিউলিস এই জন্য মনোনীত 

করিলাম যে, একজন নৌন্দর্যোর ও অপরজন পুরুযোচিত শক্তির 
আদর্শ।” 

কিশোরীটার্দের উদ্যানবাটাকার বৈঠকথানা গৃহের প্রাষ্টারের 
কাজও রিগোর ছাত্রগণ কর্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছিল । 

ফাহাতে দেশে শিল্পোন্নতি হয় তজ্জন্য তিনি বহুদ্দিন হইতে চেষ্টা 

করিতেছিলেন। তাহার ইচ্ছ। খিল, এপিরাটাক সোসাইটি এই বিষয়ে 

মনোযোগ প্রদান করেন। ১৮৫৫ খুষ্টাব্বে লা নভেম্বর তারিখে তিনি 

তাহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন 2-- 

“এদিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে গিক়াছিলাম। রাঁমংগাপাল 

আমাকে সত্য করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই সভার পহিত সম্বন্ধ 

পুনুস্থাপন করিতে আমি এই জন্য ইচ্ছা করি বে, রাজশাহী ধাওয়ার 

পুব্বে আমি ইহার স২কারী সম্পাদক ও গ্রশ্থাধ্যক্ষ ছিলাম। এই 
সভাটার সুশৃঙ্খল বিধান কারতে আমি উত্স্ক। আমার বিবেচনাক্স 

বে উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হইয়াছে তাহার বহিভূ্তি বিষয়ে ব্যাপৃত 

থাকায় সে উদ্দেশ্য পিদ্ধ হইতেছে না। আমার ইচ্ছা, এই সভার 

সাহাষ্যে একটি শিল্প প্রদর্শনী স্থাপিত হয় । কর্ণেল গডউইনের প্রস্তা- 

বিত “ব্যবপায়-শিল্প-প্রদর্শনী সংস্থাপনে' এই সভ! কেন নেতৃত্ব গ্রহণ 

করিল না? আমার অভিমত কৃষ্ণ, রামগোপাল, রাধানাথ, রাজেন্দ্র 

লাল, লও, কোলপ্রক ও যাদবকে ঝাঁলতে হইবে এবং এই সভার 

পুনর্গঠনবিষয়ে তাহাদের সহায়তা লাভের ০ করিতে হইবে |” 

বন হইতেই এও৩দ্দেখে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিশোরীটাদ চেষ্টা 

করিতেছিলেন। আমরা দেখিকাছি, তিনি কলিকাতায় রেভারেও 



৯৬ কিশোরীটাদ ্গিত্র 

ডাক্তার ডফকে তাহার সধ্যমত সাহাধ্য প্রদান করিয়াছিলেন, এবং 

রাজশাহীতে স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় 

প্রত্যাগমন করিস তিনি প্রায়ই বেসরকারী স্কুলসমুহ পরিদর্শন করি- 
তেন, পারিতোধিকাদি প্রদান করিয়। ছাত্রগণকে উৎসাহ দিতেন এবং 

মধ্যে মধ্যে স্কুলফণ্ডে অর্থনাহাধ্যাদি প্রদান করিতেন । * পাইক- 

পাড়ার একটা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যও তিনি চেষ্ট! করেন। তিনি 

স্কুলসমূহে নিয় শ্রেণীর লোকদের কৃষি এবং শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিবার 
চেষ্টা করিতেন। ১৮৫৫ খৃষ্টান্দে ২৯শে আগষ্ট তারিখের ডায়েরীতে 

তিনি লিখিয়াছেন ৫-- 

“বাদ ও রাধানাথের সহিত এ অঞ্চলে একটি বাঙ্গাল৷ বিদ্যালয় 

স্থাপনের প্রস্তাব সম্বন্ধে বহুক্ষণ কথাবার্ভা হইল । এই বিদ্যালয়টি 

দরিদ্রদিগের জন্য এবং গরীব ভদ্র শ্রেণীর লোকদের জন্য হওয়া 

উচিত। এদেশে গরীব ভদ্র শ্রেণীর লোকের সংখা। বড় বেশী । 

সামান্য বাঙ্গাল! শিক্ষার প্রগার করিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় 

কেবল পাঁঠশিক্ষা ও দ্বিীম্ অবস্থার লিখন ও অন্কথিক্ষ। দেওয়। হইবে, 

কিন্তু তাহার পূর একট শিল্পবিদ্য। এবং কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়] 

হইবে। বালকগণকে কৃষি ও উদ্ভিদ বিদ্যার মূল বিষয়গুপি শিখাইতে 
৮ সপে পাশাপাশি পাপী পপ পা পি পাশপাশি 

* ১৮৫৬ খষ্টান্জের ১*ই ডিসেম্বর তারিখের [70019০ 128710৮ হইতে 

একটা পারাগ্রাফ নিম্নে উদ্ধত হইল-. 
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হইবে--শক না শিখাইয়| বস্ত শিক্ষ। দিতে হইবে । লঙ সাহেবের 
ঠাকুরপুকুরের স্কুল আমি দেখি! আদিব এবং 8০৪010 স্কুলটা ভাল 

করিয়া পর্যবেক্ষণ করিধ। আগামী শীতকালে কার্ধ্য আরম্ভ করিতে 
হইবে। মানুমের আয়ু অল্প, তাহা! আম এখন যেন্ঈপ করিতেছি সেরূপ 
অপব্যয় করিলে চলিবে না ।” 

কিশোরীাদের ডায়েরী হইতে দেখ! যাঁয় ষে, 'এতছুদ্দেশ্যে তিনি 
প্রায়ই মেডিক্যাল কলেজে বট্যানিক গার্ডেনের তৎকালীন সুপারি- 

শ্টেখডেন্ট ডাক্তার টম্সনের উত্ভিদ্বিদ্যাবিষয়ক বক্তৃতাদি শুনিতে 
যাইতেন। রেভারেগ্ড ডল্ ও লঙও তাহার সহিত ষাইতেন। মিঃ 

লঙই টমসনের সহিত কিশোীর্টার্দের আলাপ করাইয়া দেন। সেই 

অবধি ডাক্তার টম্পন্ মধ্যে মধ্যে কিশোরীাদের বাটাতে আমিতেন 
এবং উতয়ে এতদ্দেশে কৃষিশিক্ষাবিস্তারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনাদি 

হইত £-_. 

“২৫শে অক্টোবর ১৮৫৫। বাড়ীতে একটী ছোট প্রাত- 

ভোজ পার্টি পিয়াছিলাম। ডাক্তার টম্সন্ ( বট্যানিক গার্ডেনের 
নূতন সুপারিন্টেখ্ডেণ্ট ), রেভারেওড জে লঙ্, আগাবেগ, দাদা ও 
রাজ। খাওয়ার পর ডাক্তার টি, লঙ়, দাদা ও কুমুদকে সাতপুকুরে 

লইয়া! গেলাম। ডাক্তার বাড়ীটির এরশ্ব্ধ্য ও স্ুরুচির পরিচায়ক সাজ- 

সরঞ্জামের তারিফ করিলেন। সাতপুকুর হইতে আমরা আমার 
উদ্যান সংলগ্ন রাজা নরসিংহের বাগানে গেলাম। ডাক্তার টম্সন্ 
নানাবিধ বৃক্ষলতার স্থুবিশাগ সংগ্রহ দেখিয়া বিশ্মিত ও আনন্দিত 

হইলেন। তিনি দমন্ত সন্দর্শন করিলেন। আমিও তাহার সহিত 
পুঙ্খানুপুঙ্থরূপে সমন্ত দর্শন করিয়। পরিতোষ লাভ কারলাম। হুর্ভাগা- 

ক্রমে অত্যন্ত ছুধেযোগ উপস্থিত হওটায় বাগানটা প্রদক্ষিণ করা হইল 
১৩ 
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না, কেবল কন্সারর্ভেটারিটি দেখিয়াই তাড়াতাড়ি আমর! বাড়ী 
ফিরিতে বাধ্য হইলাম। ৩্টাত্র সময় টিফিন খাইলাম ও দিনটি 

বেশ আমোদে কাটিল। ভারতের উত্ভিদ্থিদ্যা, মেডিকাল কলেজের 

বাঙ্গাল! মেডিকাল ক্লাস, কৃষিবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি 

সকল বিষয়ে দীর্ঘ কথোপকথন হইল। গোধুলির সময় সফলে প্রস্থান 

কর্িলেন। 
«২৭শো অক্টোবর 1 আমি অনেকদিন ধরিয়! কৃষিবিদ্যালয়ের 

বিষয় ভাবিতেছি, এবং গতকল্য টম্সন্ ও লও. এর সহিত আমার যে 

কথাবার্তা হইল তাতে এনধপ বিদ্যালয স্থাপনের 'আবশাকতা ও 

সহজসাধ্যতা সম্বন্ধে আমার পুর্কা ধাঁবণা দৃটীভূত ভইয়াছে। আমি 

একট] 5:51210) 0)1গা) প্রস্তৃত কবিযা বন্দুদিগকে দেগাইব। বাঙ্গালা 

মেডিক্যাল ক্লাস ও বাঁজিকাবিদ্যালয় আমাকে পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন 

করিতে হইবে । শেষোক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে বঙন সাঙোবব সহিত 

আমাকে দেখ! করিতে হইবে। শিল্পবিদ্যালয়টাও যতবার পারি 

পরিদর্শন করিতে হইবে।” 
কিশোরীঠাদের এই কৃষি ও শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা কতদূর 

ফলবতী হইয়াছিল আমরা তাহা অবগত নঠি। কিন্তু তিনি আজীবন 

লিখিত প্রবন্ধে, বন্ধ, ভাক্স এবং কথোপকথনে যাহাতে এইবপ বিদ্যা- 

লয় সর্কত্র স্থাপিত হয় তাহাব চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

১৮৫৫ খুষ্টাব্ে প্রধানতঃ কিশোনীর্টাদের উদ্োগে এবং প্রযত্তে 

কুমার কাণীকুষ্ণ রায় কর্তৃক পাইকপাড়ায় একটী ইংরাল্জী বিদ্যালয় 

স্থাপিত হয়। কিশোরীটাদ এই স্কুলের পরিদর্শক ছিলেন। তিনি 

প্রায়ই স্কুল পরিদর্শন, পরীক্ষাগ্রহণ ও পারিতোধিক প্রদান করিস 

আনন্দ প্রকাশ করিতেন। শুধু তাহাই নহে, ছাত্রগণ এবং শিক্ষক- 



যঠ পরিচ্ছেদ ৯৯ 

গ্ণকে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত তিনি মধ্যে মধ্যে মুরোপীর ও দেশীয় 
পণ্ডিতগণকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আনয়ন করিতেন। ইহা- 

দের মধ্যে চিরম্মরণীয় পঙ্ডিত ঈপ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহামহোপ।ধ্যায় 

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাঁশয়দিগেন নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 

বিদ্যাসাগর মহাশর মধ্যে মধ্যে বাঙ্গাল ভাবার পরীক্ষা লইতেন এবং 

পুক্তকাদ প্রদান ক্রিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। 

এই স্ুলের প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণীতে কুমার কালীকৃষ্ণ কিশোরী- 

চণদের নিকট যে সাহাব্য পাইয়াছিলেন তাহ! এইরূপে স্বীকৃত 

হইয়াছে ১ 
“1 1)0চ0ে 0901. 21055 *৮1101523519650 05 1১০ 

10195017% (91100 81100, 00০ 12515080997 005 ০100 

0) 1)1%151090) 0691000৮, 173 1073 21755 0%117090 & 

090]) 10007050000 ৮০189 9109১০)991 2৭ 15009 

০110৯ 9170910 1116100১,৮ 

এইবার সমাজ-সংক্কারবিবয়ে কিশোরীগাদ কি করিয়াছিলেন, 

তাহাই বলিব। যখন হতভাগিনী বঙ্গবিধবার জন্য দেশবাসীর হৃদয় 

বিচপিত হয নাই, যখন বহুবিবাহকারী কুলীনগণের কাধ্য গহিত বলিয়। 

বিবেচিত হইত না, এমন কি বখন যাহাদিগের উপর জাতিমংগঠনের 

ভার ন্যস্ত, সেই নারীজাতির শিক্ষাবিষয়ক প্রন্তাব সাদরে গৃহীত হওয়া 

দুরে থাকুক, মহা অনঙ্গলকর বাঁণস্ব! পরিত্যক্ত হইতেছিল, সেই সময়ে 

কুসংস্কারাস্ছন্ন সমাজকে উন্নত করা কিশোরীচণদের জীবনের সর্বপ্রথম 

কর্তব্য বলিগা বোধ হইল। টিনি এই উদ্দেপ্য সাধনার্থ বথাসাধ্য 

চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। 

শীঘ্বই তাহার বাসভবনে সমাজোনতিবিধাস্ষিনী সুম্বদ সমিতি 
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প্রতিষ্ঠিত হইল। যে সভায় এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার কার্ধ্য- 

বিবরণী বাঙ্গাল। অনুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল-_. 

“সভার কার্যবিবরণী 

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর দিবসে কাশীপুরে বাবু কিশোরী্চাদ 
মিত্রের ভবনে বঙ্গের সামাজিক উন্নতিবিধায়িনী একটি সমিতি স্থাপনের 

সম্ভাব্যত! স্বীকার করিবার জন্য একটি সভা আহ্ত হইয়াছিল । বাবু 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হন। 

কিশোরীচাদ মিত্র সভার উদ্দোশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করির। সভার 

কার্য আরম্ভ করেন। তিনি এইরূপে সম্ভাষণ করেন ১-. 

“যেরূপ আগ্রহের সহিত আমার সান্ধ্য নিমন্ত্রণে আপনার! যোগদান 

করিয়াছেন, তজ্জন্য আমর] আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 

করিতেছি । আপনারা সকলেই জানেন, এই সভার উদ্দেশ্য, এত- 

দেশে সমাজোন্নতিবিধাগিনী সভ। সংস্থাপনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলো- 

চনা করা। আমাদের দেশের সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার অথব! 

এরূপ সংস্কারের অপরিমেয় স্থফলের কথার পুনরুল্লেথ করিয়া আমি 

আপনাদের জ্ঞানের অবমাননা করিতে চাহি না। ইহা যে সর্বাগ্রে 

অনুষ্টিত হওয়। উচিত এবং সর্বপ্রকার সংস্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, ইহ! 

ব্যতীত যে রাজনীতিক সংস্কার অসম্ভব, ইহা যে আমাদের দেশের 

উন্নতির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত এবং রলিতে কি, একার্থবাচক 

এ সকল সত্য নিশ্চয়ই প্রতির্ধিন আপনাদিগের নিকট প্রতীয়মান হই" 

তেছে। আমি নিশ্চর জানি যে, এ বিষয়ে আমি যেরূপ অন্থুভব করিতেছি 

আপনারাও সেইরূপ করিতেছেন এবং উন্নতির জন্য সেইরূপ ব্যাকুল 
হইয়াছেন। যদি আমি এই বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় ন। হইতাম, তাহা। হইলে 
অদ্য সঙ্ক্যাকালে আপনার্দিগকে আহ্বান করিয়া কষ্ট দিতাম না। 
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আমর! নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যসম্বন্ধে একমত হ্ইয়াছি। কিন্তু আমি ছুঃখিত 
যে, উপায় ও কার্ষ্যের সরসম্বন্ধে আমরা একমত উপস্থিত হইতে 

পারি নাই। আমার্দিগের কয়েকজন বন্ধু নিভাক এবং সাধুভাবে 
অগ্রসর হইবার পক্ষ সমর্থন করেন; অপর পক্ষে অন্য বন্ধুগণ (আর 

£খের বিষন্ন, তীাহাদিগের সংখ্যাই অধিক) বিপরীত পক্ষ সমর্থন 

করেন । পূর্ববোক্ত পক্ষ তাহাদিগের বিবেকের আদেশ কিরৎপরিনাণেও 

লঙ্ঘন করিয়া! সাধারণ দেশবাদিগণ কর্তৃক অবলম্বিত প্রাচীন আচার- 

ব্বহারসমূতের অন্গসরণ কপিতে অদন্মত এবং শেষোক্ত পক্ষ বদিও 

উহাদের অনিষ্টকারিতা ও নৈতিক অপকর্ষপ্রবণতাসন্বন্ধে জাত প্রত্যয়, 

তথাপি সেগুণিকে অতিক্রম করিতে অভিলাধী নহেন। আরও এক 

পক্ষ আছেন, ধাভাগা এই সকল আচার-ব্যবহার ত্যাগ করিতে উপদেশ 

দেন, অথচ আপনারা সে সকলের অন্ুপরণ করেন। তাহার পর 

সময়সন্বন্ধেও মতভেদ আছে। কোন কোন লোকের বিশ্বাস যে, 

যেবপ অগ্রষানের বিষয় আনব্রা চিন্তা করিতেছি, এখনও সে সকলের 

সময় আসে নাই। আমি থে দলভুক্ত, সে দলের বিশ্বাস যে, আমর! না 

আনিলে সময় কখনই আপিবে না। শিক্ষিত দেশবামিগণের মুখে 

সচরাচর একই ধুফা শুনিতে পাওয়া যায় যে, জাতিভেদ-লোপের ও 

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সমর এখনও আনে নাই। তীহারা বলেন যে, 

আমাদের দেশ এই সকল সংস্কারের জন্য এখন ও উপযুক্ত হয় নাই 

এবং এই সকল সংস্কারবিষয়ে প্রচেষ্টা অতি অসময়ে হইতেছে ও 

নিশ্চরই ফলপ্রস্থ হইবে না। আমি অকুদ্ঠিতভাবে বলিতে পারি ষে, 

এই ধুয়া উদ্দাসীনের স্বর-_আমাদিগের মধ্যে অকর্মণ্যদিগের ওজর-_- 

ইহা সেই আলস্যের অবলম্বন, যে আলস্য সমগ্র দেশের প্রয়োজন 
হইলেও একটি অঙ্কুলী উত্তোলন করে না। আমার কথায় বিশ্বা 



১০২ কিশোরটাদ মিত্র 

ককন, আমরা বর্দি সমন্ন আনিবে বলিয়। অপেক্ষা করি, তবে দেশের 

নৈতিক পুনজীবনলাশ চিরকালের জন্য স্থিত থাকিবে। সময়ই 

বটে !! কেন, ইচাহ মাশাপিগের প্রযত্র কবিবার উপঘুক্ত সময়। যদ 

আমব! বন্তখান ডাগ কাণ, তাহা হইলে সনয় কখনও অ দিবে না। 

আন।পিগের সন্তানগণ এবং পরে আমাধিগের সন্তনগণের সম্তানগণ 

এ একহ সুর গাঙিবে, 'সমন্ধ এখন? আাহসে নাহ 1৮ না, আমাপিগ- 

কেই উন্নতিচক্রে স্কজ ধিতে হহবে। আমি সত্যই আপনাধিগকে 

আধ্স্ত কবিতেছি যে, সমম্ন আমর ছে এবং বর্তখান ভাবে চনিলে 

ইহা মাব কখনও আসিবে না। আনি আগ্রহের সহিত অন্ুগ্জোধ 

কারতেহি, আপনারা অগ্রপর হউন এবং সময়ের সদ্ববহার 

ককন। আমি অন্রুবার করিতেহি বে, আপনারা আপনাপিগের 

কলাণলাধনের বওমান হ্যাগ পরিত্াাণ কাববেন ন।। আমি অন্ু- 

রোধ করিতেছি, জাপশাধিগের সমস্ত শঞ্জি দেশেৰ অমাজসত্কাববপ 

মহান্ ও পবিত্র কাথ্যে উতক্ষ বন । আমি আপনাদগের অঙ্গরোধ 

করিতেখি-ধাহারা মানপিক শেইতার জগ্রভুমিতে দণ্ডায়মান হইগ। 

চতুর্দিকে অজ্ঞঞা এবং কুসংস্কারের অচ্ছেপ্য অন্ধকার সুস্পষ্ট ভাবে 

দেখিতে পাইতেছেন, তাহাবা দেশের সভ্যতা-বস্তাব-কার্য্যে নেতার 

গৌপবোজ্জন বত গ্রথণ ককন | আ।ম দেশের নামে আপনাপিগকে 

অন্ুবোধ করিতেছি, আর আপনাধিগেব উপর ন্যস্ত দেশের প্রধানওম 

অধিকার সকণ তুচ্ছ কাঁববেন না, ভবিষ্যৎ সুযোগের জন্য অপেক্ষা 

করিনা উদ্যম হইতে বিরত হহবেন না, বে সকল পেশাঠিক সামাজিক 

পাপের অত্যাচারে দেশ কন্দন করিতেছে, তাহা হহতে তাহাকে মুক্তি 

প্রদান করিতে বিশধ না করিরা সমন্ত হৃদয়, সমস্ত উৎসাহের সাহত 

এই মুজির অন্য জীবন উত্স্থত ককন। প্রবর্ধবচনার ও বক্তৃতা প্রদা- 
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নের সময় গিয়াছে । কার্ষোর সমন আসিয়াছে । অতিশয় সাহসের 

সহিত--প্রভৃত বলের সঠিত-যুক্তিব সাহায্যে দেশকে টানিন্ধ। তুলিতে 

হইবে। আমাদিগকে এক হইতে শইবে;) অনাথা আমাদিগের 

উদ্দেশ্য বার্থ হইবে। ভগ্রগৃহ এক শিঃশ্বাসে ধুপিসাৎ হয়। প্রাচীন 

বাঙ্গালী এবং নব্য বাঙ্গাশীদিগকে এক সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে যোগদান 
করিতে হইবে। একাভৃত উদ্যম অসম্ভবকে ও সম্ভব কৰে। 

“আমাদিগের বাবহারিক ধর্ম বহু দোষের আকর । ইহা সকল 

প্রকার উন্নতির পিদ্রক্কারী। ইহা প্রতিনিনত এবং অতি ক্ষ 

ভাবে মামার্দিগেব সকল সামাজিক অন্তণানের সভিত সংঘর্ষে জাইসে। 

ইহা কেবল আগাদিগেব আহার নিদ্বাব নিয়ম শির্দিষ্ট করিযাই ক্ষান্ত 

নহে, এমন কি, শৌচানদ বিষয়েও শি্য়ম নির্দিষ্ট করিতেছে। ইহা 

কেবল যে আমাদিগের যাচায়াতের সময় নিদিষ্ট করিতেছে, তাহ! 

নহে; কেবল আমাদিগের যাত্া। নিরোধ করিতেছে, বৎসরে” মধ্য 

অদ্ধেক সময় ইহা অমঙ্গলকব বলিদ়্া ঘোষণা করিতেছে এবং ক "নি 

পাব হইতে নিষেধ করিতেছে, এমনও নভে ) পরুন আমাদিগকে বসিয়া 

থাকিতে এবং বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিতেছে । হী, আমাদিগকে 

এক নির্দিষ্ট বিধি অগ্চুসাবে আহাব ও পান করিতে হইবে, পাঠ 

কবিতে হইবে এবং ভ্রণণ করিতে হইবে, বিশাম কবিতে হইবে, 

এবং নিদ্রা ধাইতে হইবে- যেন আমাদিগের সাধারণ কার্য না করিয়। 

আমরা একটি গন্ভীৰ এবং পবিব্র-ধর্ম-কর্মী করিতেছি! মন্ক, যাক্ 

বন্ধ এবং অন্যান্য ম্থৃতিকারগণ আমাদিগের জীবনের নিত্কন্মগুলি 

ধর্মের গান্তীর্যা ও পবিত্রতার সহিত সুচতুরভাবে সংঘ্রি করিয়া সর্ব- 
প্রকার সামাজিক উন্নতির পথ অতি অব্যর্ভাবে কুদ্ধ করিয়া 

দিয়াছেন । সত্য বটে, গ্রীকধর্মও ঠিক আমাধিগের ধর্ের ন্যায় অদ্ভুত 
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কুসংস্কীরে পুর্ণ ছিল; কিন্তু উহা দেশবাসীর সামাজিক ও গারহীস্থ্য 
আচার-পদ্ধতির সহিত এবপ সংশ্লিষ্ট ছিল না। বরঞ্চ উহা কয়েকটি 
উত্তম ফল প্রসব করিয়াছিল; যথা--যে ভাহ্বর্যা ও স্থাপত্য আজিও 

উহ্থার বিগত গৌরব স্মরণ করাইয়া দেয় এবং যাহা এখনও সমগ্র জগৎ 

প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করিতে পারে নাই-_তাহা সেই ধর্ম হইতে 

স্থষ্ট হইয়াছিল এবং সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। রোম্যান ক্যাথলিক 

ধর্ম ইহাবু নানা গহিত নিয়ম এবং অনিষ্টকারিতা সত্বেও (আর্ণন্ড এবং 

মেকলে উভয়েই তাহা দেখাইয়াছেন ) ঘুরোপে অতি কলাণকর ফল 

প্রদান করিয়'ছিল। ইহা! জ্ঞানচর্চা বর্ধিত করিয়াছিল, তাই নির্জন 

প্রদেশে ধর্দযাজকগণ সাংসারিক কন হইতে মুক্ত হইয়া, বহিগতের 

মতামত এবং কুসংস্কারের প্রভাব হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়। জ্ঞানচচ্চায 

আপনাদিগকে উংস্থষ্ট করিতে পারিতেন এবং পরে সেই জ্ঞান সাধারণ 

সংঘের মধ্যে বিস্তৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদিগের জাতীয় 

এর সকল প্রকার সামাঞ্জিক সংস্কারে অতি গ্রবল ভাবে বাধা 

প্রদান করে। সুতরাং একটির বিনাশের সহিত অপরটির উন্নতি 

অচ্ছেদ্দরাভাবে বিজড়িত । বস্তৃতঃ যখন ভারতবর্ষ তাহার সন্কুচিত ধন্মের 

দাসত্ব হইতে মুক্তিলীভ করিবে, তথনই আমর জাতী পার্থক্য এবং 

অন্যান্য পৈশাচিক সামাজিক পাপের নিগড় হইতে মুক্ত হইব এবং 

যখন এদেশ ধর্ম ও সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং নব- 

জীবন লাভ করিবে, তখন সকল বাধা-বিত্ব অতিক্রম করিয়া উহা! স্বতঃই 

উন্নতিমার্গে উঠিতে থাকিবে এবং সভাতা৷ ও স্বাধীনতার সকল প্রকার 
অধিকার ও স্বত্বে ভূষিত হইবে । গৌরবময় ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করুন--তাহার আলোক দেখ! যাইতেছে--মার অধিক দূরে নহে, 

পরস্ত আপনাদিগের নিকটেই উদ্দিত হইক্াছে এবং বলুন, আপনারা. 
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আপনারিগের নিকট আগত বংশধরদিগের নিকট এবং ভবিষা* 

ঘ্বশীয়দিগের নিকট এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে বাধ্য কি না? 
আমি পুনরায়, ত দুর আগ্রহের সহিত সম্ভব, আপনাদিগকে অনু" 
রোধ করিতেছি, আপনারা আপনাদিগের জন্মভূমির সামাজিক 

উন্নতির পবিত্র ব্রত গ্রহণ করুন। 

“আমি গৌরব এবং আননের সহিত প্রস্তাব করিতেছি যে, এই 

সভার মতে সাধারণ হিন্দুঙ্নসংজ্বের বর্ধমান সামা্ক অবস্থার 

আলোচন। করিয়া বোধ হয় যে, সম্মিলিত এবং যথোচিত গ্রযত্বই ইহার 
উন্নতির একমাত্র উপার এবং সমাজোন্নতিবিধামিনী সুহদ্সমিতিনামক 

একটি সভা স্থাপিত হউক? |” 
প্রস্তাবটি বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সমর্থিত হইলে সর্ব্ববাদ- 

সম্মতি ক্রমে গৃচগীত হইল । তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত 

হয়) 

বাবু হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন এবং বাবু ধাদবচন্ত্র মিত্র 

সমর্থন করেন যে,-সভ্যগণ স্ব স্বদৃষ্টান্তে, শিক্ষায়, কর্মে এবং মভে 

দেশের সামাজিক উন্নতির বিক্বোৎপাদনকারী এবং যুক্তি ও সত্যের 

বিরুদ্ধ সর্বপ্রকার নীচ এবং নৈতিক অবনতির কারখস্বরূপ কুসংস্কারের 

অনুমোদন করিবেন না। 

বাবু কিশোরীটাদ মিত্র প্রস্তাব করেন এবং বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত 
সমর্থন করেন যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দ-বিধবার পুনবিবাহ, বাল্য- 
বিবাহবর্জন এবং বছুবিবাহ-প্রচলন-রোধের নিমিত্ত সমিতির শক্তি 

বিশেষভাবে প্রয়োগ কর! ছউক। 

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন এবং বাবু কিশোরীটাদ 
মিত্র সমর্থন করেন ষে, উক্ক প্রস্তাব অহসারে এই সমিতি হিন্দু-বিধবার 

১5 
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পুনরধিবাহের আইন সম্বন্ধীয় অক্ষমতা দুর করিবার জন্য ব্যবস্থাপক- 
সভায় আবেদন করা! হউক এবং আপাততঃ অনতিবৃহৎ আয়োজনে 

নগরের উপকণ্ঠে অথব! ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার বালিক।-বিদ্য।লয় প্রতিষ্ঠার 

প্রযত্র ও প্রচেষ্টা করা হউক । 

বাবু প্যারীচাদ হিত্র প্রস্তাব করেন এবং বাধু কাশীনাথ দত্ত সমর্থন 

করেন যে, সভার উদ্দেশা সাধনের জন্য সভ্যসংখা! বুদ্ধি করিবার 

ক্ষমতাবিশিন্ট একটি কার্ধ্যনির্্বাহক সমিতি সংগঠিত হউক । 
রাত্রি ৯৭ ঘটি ঙ্কার সময় সভাপতিকে প্রথানুযারী ধন্যবাদ প্রদান 

করিয়া সভ| ভর্গ করা হয়। 

( স্বাক্ষর ) জ্রীদেকেন্্রনীথ ঠাকুর 

সভাপতি 

সভাপতি 

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

কাধ্নির্বাহক-সদিভির সভ্যশণ | 

বাজ সতাচরণ ঘোষাল বাহাদুর, বাবু প্যাবী্'দ মিত্র, বাবু হরিশ্চ্ 

মুখোপাধ্যায়, বাবু চন্দ্রশেখর দেব, বাবু যাজেগ্রলাল মিত্র, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র 

মিত্র, বাবু শ্যামাচরণ সেন, বাবু দিগন্বর মিত্র, বাবু যাদবচন্ত্র মুখো- 

পাধায়, বাবু গৌরদাস বসাক, বাবু অক্ষদ্বকুমার দত্ত, বাবু কিশোত্ী- 
টাদ মিত্র। 

সম্পাদকগণ 

বাধু কিশোরাটাদ মিত্র। 

বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত । 

এই সভার সভ্যগণের নামের তালিকা পাওয়া যায় না। তবে 

অনেক শিক্ষিত হিন্ুযে ইহাতে যোগদান করিঘাছিলেন, ত'হাতে 
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সল্দেহ নাই । বাঁবু রাধানাথ শিকদার ও বাবু রসিককৃষ্খ মলিক 
প্রভৃতি এই সভার সভ্য ছিলেন; কারণ, ১৮৫৫ খুনে ৯ই ডিসেম্বর 

তারিখে কিশোপীচাদ ডায়েবীতে শিখিষাছেন,__ 

“আমি, দাদা, রাধানাথ, বপিক ও তারকনাঁথ দেন একত্র হইর। 

হিন্দুবিধবাগণের পুনর্বার বিবাহ সবদ্ধে বাবস্থাপক সভার প্রি 

আমাদের প্রার্থনাপত্র বিবেচনা ও সংশোধন করিলাম |” 

১৮৫৭ খুষ্টান্বের কার্াপির্বাহক-সমিতির সদদ্যগণের মধ্যে এই 
কয়টি নৃতন নাম দেখিতে পাওয়া যায়--বাবু শিবচন্দ্র দেব, বাঝু হরচন্্র 

ঘে।ষ, বাবু হেবরচন্দ্র চৌধুখী, বাবু জীবনকৃষ্ণ সেন। 
আমর! ১৮৫৭ খুটাব্ধে প্রকাশিত এই সভার একটি বাৎসরিক 

কাধ্যবিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা হইতে দৃষ্ট হয় যে, এই সভাক্স বহু 
প্রয়োজনীয় সমাজনংস্কারবিষম়ক গ্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল এবং 

সংস্কারকল্লে যথাসাধ্য চেষ্টাও হইয়াছিল। আমরা এই সভার অস্ুষ্ঠিত 

কয়েকটি গ্রধান কার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিষে প্রদান করিতেছি । 
(১) ১৮৫৫ খুষ্টান্দের প্রারস্তে এই সভ। বহুবিবাহ নিবারণের 

নিমিত্ত "ভারুভীয় ব্যবস্থাপকসভায়” সর্ধপ্রথম আবেদন প্রেরণ করেন। 

ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহার বহুবিবাহব্ষিয়ক পুস্তকের 

ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, কিশোগীচাদই সর্ধ প্রথম বন্ধুবর্গ সমবায় 

হইতে এই গহিত গ্রথার বিরুদ্ধে ব্যধস্থাপক-সভাক্ষ আবেদন প্রেরণ 

করেন। রক্ষণশীল হিন্দুগণের নেতা রাজা রাধাকাস্ত দেব এই আবে- 
দনের বিরুদ্ধে আর একখ|নি আবেদন করেন। ৯৮৫৬ খুষ্টান্ধে বহু 

সন্ত্রস্ত ব্যক্তি এই আবেদনের অগ্ুন্ূপ আর একটি আবেদন প্রেরণ 

করেন। ন্তরাং এই সমবায় হইতেই একটি দেশব্যাশী আন্দোলনের 

সথষ্টি হইয়াছিল। ১৮৫৭ থুষ্টাব্বেগ কাঁধ্যবিবরদীতেও দেখা যায় ষে, 
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ঘীবংসর এ সমবায় আর একথানি যুক্তিপুর্ণ আবেদন-পত্র প্রেরণ 
করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন । 

(২) এই সভা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবিত 

বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিতে পাহাধ্য করেন । তাহার! 

সকল বিষয়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত একমত হইয়াছিলেন। 

কেবল বিধবাবিবাহ যে হিন্দুশান্্রসম্মত, কয়েকজন সভ্য তাহ। বিশ্বাস 

করেন নাই। সেইজন্য এই সভা প্রস্তাবিত আইনের কোনও অংশ 

সামান্য পরিবর্তিত করিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছিলেন এবং 

বিধবাবিবাহ রেজেষ্টা্সী করিবার প্রস্তাব করেন। ব্যবস্থাপক-সভার 

বিশেষ সমিতি মিঃ গ্রাণ্টের বিল পরীক্ষা করিবার সময় তাহাদিগের 

রিপোর্টে এই সমবায়ের প্রস্তাব কেন গৃহীত হইতে পারে না--তাহা 
লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হওয়াক্ 
এই সভা আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে 

বাহার “অদম্য উৎসাহ 'এবং অপূর্ব দেশহিতৈষণার* জন্য ধন্যবাঁদ 
জ্ঞাপন করেন। ১৮৫৬ খুষ্টাব্ষের ৭ই এবং ৮ই ডিসেম্বর বঙদেশে এই 

আইনান্ুসারে যে প্রথম এবং দ্ধ হীয় বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে 

এই সভার সম্পাদক (কিশোরীটাদ ) এবং সভার অনেক সভ্য “পুত 

ঈশ্বরচন্জ্রকে এই কার্যে সাহায্য করা কর্তব্য এবং গৌরবের বিষয় 
বলিম্স] বোধ করিয়াছিলেন ।* এই স্থানে কিশোরীটাদের ডায়েনবী হইতে 

ছুই-এক অংশ উদ্ধার কর! অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন! )-_- 

"৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৬। অদ্যকার দিন আমার দেশের ইতিবৃত্তে 
নবধুগের প্রারস্ত বলিয়। গণ্য হইবে । অন্য রাত্রি ছুই প্রহরের সময় 
প্রথম বিধবাবিবাহ অন্ুষঠিত হইল। সিমুলিয়। স্ুকীরাষ্ীটস্থ রাঁজকৃষঃ 

মুখে 1পাধ্যায়ের (?) বাটাতে হইল। পাত্র স্থপ্রপি্ধ কথক ৬রামধন 
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শিরোমণির পুত্র এবং মুর্শিদাবাদ সার্কেলের জজ পণ্ডিত শ্রীশচন্জর 
বিদ্যারত্ব। পাত্রী ৬ত্রঙ্গানন্দ মুখোপাধায়ের বিধবা কণ্ত। আমি 
আহারাদির পর দাদা, শিবচন্র দেল, গোপী ও অন্যান্য বন্ধুগণের 

সহিত গিয়াছিলাম । বাডীতে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। 

নব্যবঙ্গের দল ত ছিলই, তদ্বাতীত গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের কয়েক" 

জন অধ্যাপক এবং বালী ও অন্যান্য স্থানের কয়েকজন পণ্ডিত ও 

বাঙ্গালার প্রাচীন সম্প্রদায়ের ছুই-একজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 

সকল কাধ্যই নিব্বিদ্বে সম্পাদিত হইল । পুরাতন শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি 

অনুসারেই ক্রিপ্নাটি আচরিত হয়। কন্যার মাতা লক্ষী দেব্যা কন্যা 

সম্প্রদান করিলেন। যে ঘরে সম্প্রদান হয় সে ঘরে আমি ও রাম 

গোপাল মাত্র উপস্থিত ছিলাম» পরিপাবস্থ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেবল 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব ছিলেন, ধাহার অবিশ্বান্ত উৎসাহ এবং অনন্ুকর* 
ণীয় যুক্তিকুশলতার জন্যই এই শুভ ফল প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। 

“৮ই ভিসেম্বব । অন্য সন্ধ্যাকালে আর একটা বিধবাধিবাহে উপ- 

স্থিত ছিলাম । যাঁহাবা উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন তাহারা অতি 

সন্ত্রান্ত বংশোদ্ুত কাযস্থ। পাত্র কষ্ণকালী ঘোষের পুর মধুস্দন 

ঘোঁষ,__সাঁহেবধাট রাজপরিবাবসম্পর্কিত রামকাণী ঘোষের আত্মীয় । 

পাত্রী ঠনঠনিণার ঈশানচন্ত্র মিত্রের বিধবা কন্যা |” 

(৩) এই সভায় গঙ্গাযাত্রা উঠাইয়। দিবার প্রস্তাব আলোচিত 
হয়, কিন্ত শিক্ষাবিস্তাবের সহিত শীঘ্রই এই প্রথ! বিলুপ্ত হুওয়া সম্ভবঃ 
এই বিবেচন| করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা নিপ্রয়োজন বলিয়। 

বিবেচিত হয়। 

(৪) স্ত্রীশিক্ষ। বিস্তাবেব জন্য এই সভা প্রথম হইতেই উতস্থৃক 

ছিলেন। সম্পাদক (কিশোরীটাদ ) কর্তৃক তাহা কাশীপুরস্থ ভবনে 
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একটি বালি কা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইনাছিল। কিন্তু ছাত্রীর অভাবে 

এবং স্থানীঘ্প বাক্তিগণের সহাগ্ভূতির অভাবে এ বিদ্যালয় উঠিয়] 
যায় । 

(৫) বাঙ্গালী কৃষকগণের যথার্থ অবস্থ। ইংলগ্ডের জনসাধারণের 

গোচর করিবার উদ্দে.শা এই সভ] “গ্রাজাগণের সামাজিক অবস্থা” 

বিষরে সর্বোত্ক্ই প্রবন্ধের জন্য পাঁচশত টাক। পুরুস্কার ঘোষণ| 

করেন। কিন্তু পরীক্ষকগণের (সভাপতি, সম্পাদক এবং রেভারেও 

মিঃ জে, লউ.) মতে কোনও প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। 

স্থতরাং প্রা  ফণ্ডের টাকায় প্রজাগণের অথস্থাসন্বন্ধীয় শৌলিক এবং 

গবেষণাপুর্ণ পুস্তক ব৷ পুস্তকাংশ, রিপোর্ট গ্র্থতি প্রচার করা হইবে 
স্থির হর । 

(৬) চড়ক পুজ!র সহিত সংশ্লিষ্ট যে সকল নিঘুর প্রথা প্রচলিত, 

সে সকলের উচ্ছেদের জন্য এই সভ। বিশেষ চেষ্ট। করেন । 

উপরে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে এই সভায় অনুষিত কার্যাবলী 

সম্বন্ধে একটা স্ুল ধারণ। হয়। সে সময়ে সমাজ-সংস্কার কার্য নিতান্ত 

সহজপাধ্য ছিল না । কারণ, তখন শিক্ষা এত বিস্তৃতিলভ করে নাই 

এবং 'অকাট্য যুক্তিনকলও অজ্ঞানতাবশতঃ পরিত্যক্ত হইত । এই 

লে আমরা পুর্বোক্ত কাধ্যবিবরণীর উপসংহারাংশের অনুবাদ প্রদান 
করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব। বগা বাহুলা, এই বিবরণী 

কিশোরীটাদ কর্তৃক লিখিত। 

"আপনাদিগের কাধ্যনির্বাহক-সমিতি এই সভার এই সংহত অথচ 

সংক্ষিপ্ত কাধ্যবিবরণীর উপমংহারে গত বৎসরে অতি অল্প কাধ্য 

সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু এ বৎসর 

যে বিষলে গিয়াছে এমন কথা বলা যায় না। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার 
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জয়ে ইহা বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। হতভাগিনী বিধবাগণের 
শৃঙ্খল মুক্ত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুনারী আর গার্স্থা বস্ত 

বলিয়! বিবেচিত! হইবেন না। সভার দৃরীকরণীয় দুষ্কতির বিপুলতা 
এবং প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য ও প্রাপ্ত স্থষে!গের অমমত1 বাহ্য অকৃতকার্য্য- 

তার যথেষ্ট কারণ বলিয়া অনুভূত হইবে। 
“আমাদিগের দেশের সভক্তিপূর্জিত বিধানসকল, ইহার অতি 

প্রাচীন অথচ অস্বাভাবিক আচাগসমৃ, ইহার অতি প্র,চীন অথচ 

ন্যায়বিরুদ্ধ কুসংস্কারসমুহধ এক দিনে উচ্ছিন্ন হইবার নহে । সাফলোর 
মুকুট লাভ করিবার পূর্বে এই সভাঁকে বহু বৎসর কাধ্য করিতে 

হইবে। কিন্ত সংসাধিত পরিবর্তনের গুকত্ব দর্শন করিয়া মুগ্ধ লা 
হইয়া থাকা যায় না। যখন আপনাদিগের সমিতি কয়েক বৎসর 
পূর্ধ্বের হিন্দুর মানসিক অবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করেন 
_-যখন তাহার! ম্মরণ করেন, সেই এক সময়ের--অবিচ্ছিন্ন অজ্ঞতা] 

কিরূপে দূর হইল _কিরূপে সমগ্র জাতির মতি কুসংস্কারে নীচতা প্রাপ্ত 
এবং চিন্তবিকাঁরে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল, কিরপে তাহারা শৃঙ্খলমুক্ত 
হইতেছে ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অতিক্রম করিয়াছে এবং আপনার 

স্বাধীনতা থোষণ। করিয়াছে--তখন তাহার। সমাজসংস্কারব্ষিয়ে নিরাশ 
হইবার কারণ দেখিতে পান না এবং সর্বশক্তিমান সিদ্ধিদাত।র প্রাতি 

ধন্যবার্দের অশেষ কারণ বিদ্যমান আছে মনে করেন।” 



মণ্ডম পরিচ্ছেদ 
মুক্তি 

আুখ্যাতির সহিত রাঁজকন্্ম সম্পাদন করিয়া, দেশে শিল্প, শিক্ষা 

ও সমাজের উন্নতকল্পে অবিশ্রাস্তভাবে পরিশ্রম করিয়া, এপিয়াটিক 

সোদাহটী, ডিষ্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটা প্রস্ততি বনু সভার একজন 

প্রধান সভ্যরূপে বক্তা ও আলোচনাদি করিয়াই যে কিশোরীচাদ 
নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে । তিনি এই সময়ে রাজনীতির ও বিলক্ষণ 

চর্চা করিয়াছিলেন এবং দেশের রাজনীতিক অবস্থা! উন্নত করিবার 

জন্য যথেষ্ট চে] করিরাছিলেন। পৃর্ধবেই বলিয়াছি, কিশোরীচাদের 
বাটীতে প্রায় প্রতি সপ্াহেই দেশের শ্রেগ্ ব্যক্তিরা একত্র হইগা নান! 
প্রকার দেশহিতকর খিষয়ের আলোচন। করিতেন । মহাত্মা! জর্জ 

টম্পনের প্রথম ভারতবর্ষে আগমন এবং এতদ্দেশে রাজনৈতিক 

আন্দোলনের শ্যষ্টির বিষয় পূর্বেই কথিত হইগাছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 
তিনি দ্বিতীয়বার এদেশে আগমন করেন। ইনি কিছুদিন কিশোরা- 

টাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি:লন এবং নব্যবঙ্গকে পুনরায় উত্তেজনা- 

ময়ী রাজনীতিক বক্তুতায় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলেন । এই সময়ে 
প্মফঃস্বলস্থ ফৌজদাপী বিচারালয়ে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচার :£হওয়। 
উচিত কি না,” এই বিষয় আলোচিত হইয়াছিল । এ পর্যন্ত এই সকল 

স্বাধীন ব্রিটনবাসীর ফৌজপারী মোকদ্দমা-সমূহের বিচারনিষ্পত্তির 
ক্ষমতা কেবল স্থপ্রীমকোর্টেরই ছিল। স্থদুর মফঃম্বলে ইংরাঁজ গ্)াণ্টার 
এবং দেশীয় প্রজার মোকদ্দম। বাধিলে দরিদ্র প্রজাকে প্রভূত সময় 
এবং অর্থ নাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া নালিশ রুক্কু করিতে 

হইত। তখন যাঁতারাতেরও এত স্ুবিধ। ছিল না। আইন কমি- 
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শনের তদানীন্তন সভাপতি যাঁনীয় মিঃ পিকক্ নৃতন ফৌজদারী 
বিধির খসড়। পেশ করিবার সমস্ত এই প্রশ্ন উদ্ধাপিত করেন। শিক্ষিত্ত 
ভারতবাপীর। এই বিষয়ে যে বিরা আন্দোলন উপস্থিত করিয়া- 

ছিলেন, তাহা আমাদিগ্ের দেশে এক অভ্ভুতপূর্ব ব্যাপায়। পরে 
বোধ হয়, ইলবার্ট বিলের আলোঁচনাকালে এবং গত ম্বদেশী আন্দো, 
লনের লময় মাঝ দেশবালী এইকপ উত্তেঞ্জিত হইয়্াছিলেন। কিশোনী 
চাদের ডায়েরী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ভিনি এই আন্দোলনেন 
অন্যতম স্রষ্টা । 

কিশোরীর্টাদের গ্রন্তাবান্থুসারে ১৮৫৭ থৃ্টাবধে ৬ই এপ্রিণ তারিখে 

টাউনহলে এক বিরাট সভা আহত হয়। ইহাতে দেশের প্রধান 

প্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এতঘ্বাতীত মেসাস 

জেম্স্ হিউন, জঙ্জ টম্সন্, রেভারেণ জে লও প্রতৃতি কয়েকজন 

অকৃত্রিম ভারতবন্ধুও এই সভার উপস্থিত ছিলেন। পাইকপাড়ার 

ক্বনামধন্য রা! প্রতাপচন্ত্র দিংহ এই সভায় প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত 
করেন £-- 

“এই সতার সভর্ক বিচারে, ন্যায় এবং বিশুদ্ধ নীতি অঙ্গসারে, 
তথা জ্ীশের পরিবর্তিত অবস্থায় ইহ! বাঞ্চনীয় যে, মহারাণীর ভারত" 

সাম্রাজ্যের মধ্যে মহারাণীর সর্বজাতীয় প্রঞ্জা ফৌজদারী মোকদ্দমান্থ 

যেকোনও দোধের জন্য অভিযুক্ত হউন না, একই বিধি দ্বারা একই 

ব্চারকগণ কর্তৃক বিচারিত হইবেন এবং কোনও সম্প্রদারের ব্যক্তি, 

জন্স্থ/ন, ধর্ম অথবা লৌকিক অবস্থাব নিমিত্ত অন্যন্য প্রজাবৃন্দ 
হইতে বিশেষ সর্ত ব| অপ্রকাশা সবি দ্বারা রাজবিধিক পিকট ভিন্ন 

ভাবে দৃষ্ট হইবেন না। অতএব এই সন্ত! আন্তরিক আশ! করেন বে, 
মহানাণীর কোনও শ্রেনীর প্রজা মফংস্বরস্থ রিচারীলয়ের অধিকার- 

১৫ 
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বহিভূত হইবেন নাঁ-এই নীঠি বাবস্থাপক সভার আলোঁ9নাধীন 
ফৌজদারী বিধির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সন্নিবিষ্ট হইবে ।» 

কিশোরীটাদ এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া যে সুদীর্ঘ অথচ অতীব 

চিত্ত কর্ষক বক্ত.ত৷ প্রদান করেন, ভারতবর্ষণিবাসী ইংরাজজ ও এত- 
দেশীয় প্রজাগণের মধ্যে অন্যার ও অহথয়াকর পার্থক্য দূরীকরণার্থ 
যে সকল যুক্তির অবতারণ! করেন এবং ষে অসীম সাহস ও তেজস্থিতার 
সহিত ন্যায়ের পক্ষ গ্রহণ করিনা! রাজবিশির অপঙ্গত নীতির কঠোর 

সমালোচনা করেন, তাহা তাহার বক্ত তাটি পাঠ ন| করিলে সম্যক্রূপে 

উপলব্ধি হইবে ন| | দুঃখের বিষ্প, এই গ্ুদ্র প্রবন্ধে তাহার এই প্রসিদ্ধ 

বক্ততার সারাংশ প্রদান করাও সম্ভবপর নছে। “ইংপিশন্যানের 

সম্পাদক কব হ্ণখী লিখিগ্রাছিলেন যে, ণ্চারি জন মির উক্ত সভার 

দিনটি জয় করিয়াছেন” (101 পাটির 1) 19 জা00 11) 0) 

কিশোরীটাঁদ, দিগন্বর, রাজেন্দ্রলাল ও প্যারীঠাদ বির এই সচার কার্যে 

বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিলেন এই সম্ভায় গ্রন্ত ব্ত ভাগুলির 
মধ্যে কিশোরীটীদের বন্তু তাই সর্বোত্কৃষ্ট হইরাছিল। 

এই সভার কার্যবিবরণী ইংরাজী সংবাঁদ্পন্্রপমূহে অতি তীব্রভাবে 

সমালোচিত হইয়।ছিল। কিন্তুকিশোর।ঠাদ জানিতেন যে, ইহাতে 

স্বকল ফলিবে। ইংলগ্ডের জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে । 

ঘটিলও তাহাই। সিপাহী-বিদ্রোহের গোলমালে এই সভা 

কর্তৃক প্রেরিত আবেদন ভারঠগবর্ণমেন্ট কতক ইংলঙে প্রেরিত 

হয় নাই। কিন্তু কোর্ট অব্ ডিরেউবস্” তাহাধিগের এক পত্রে 
উহীর বিষয় উল্লেখ ক:রন এবং ১৮৫৭ খুষ্টান্দে ২৭শে নভেম্বর 

তারিখে উহা ইংলগ্ডে প্রেরিত হয়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য 

আংশিক ভাবে সফল হইয়াছিল। নূতন আইনে বিধিবদ্ধ হইল ষে, 
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মফঃস্বলস্থ বিচীরালয় সমূহে এতদেশীয় ব্রিটনগাসীদিগের বিরুদ্ধে 
ফৌজদারী মোকদ্দম। চলিতে পারিবে । তবে ইচ্ছ। করিলে, ব্রিটশগণ 

বগিতে পারিবেন যে, “কালা আদমীর নিকট আমাদিগের বিচার” 

নিষ্প।ত্ত হইবে ন। 1৮ 

ধলা বান্ছুন্য, কিশোবীটাদ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিস 

গবর্ণমেন্টেব ও অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ-কন্মরচারীন অসস্ভোষভাজন 

হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বার্থের জন্য ন্যায় ও সঙ্যানুমোদিত 

দেশহিতকর কন্মেব অনুষ্ঠানে বিরত থাকিবার লোক ছিলেন না। এই 

সময়েই তিনি আবও একটি কার্ষে;র দ্বারা বহু ক্ষমতাশালী ইংবাজের 

(গবর্ণমেণ্টের নহে) অপ্রিক্ধ হইয়াছিলেন। তাহার বিষয় পরে 
বলিতেছি। 

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-যুদ্ধের অবসানে ভ।রত প্রবাসী ইংরাজগণ 
ভাঁবতনামীৰ উপর নিতান্ত প্রতিহিংসাপরাক্ণ হইয়! উঠেন। চতুদ্দিকে 

কেবল প্প্রতিঠিংসা৮ পপ্রতিহিংস।”৮ রব উ্িত হইল । কয়েক জন 

নশ্দম ও মূর্খ দিপাহী কন্তৃক অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার 

জন্য শান্তিপ্রিয় ঈশার শিষ্গণ নির্দেব লক্ষ লক্ষ প্রজার বিরুদ্ধে 

উত্তেলিত হইয়া উঠিলেন। সদাশয় লর্ড ক্যানিং দৃঢ়তার সহিত 
প্রতিভিংসাঁপরায়ণ ইংবাজগণের মন্ত্রণা পরিত্যাগ কত্রিযা ককণার 

উৎস উন্মুক্ত কনিরা শিলেন। কিন্তু এই সকল ইংরাজ মহাত্মা 
কাানিংএর মহৎ ভাব উপলব্ধি কব দূরে থাকুক, তাহার প্রতি নিতান্ত 

নীচজনে|চিত বিদ্পবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং কার্যে ও 

বাক্যে এই অসভ্যজনোচিও প্রতিহিংসার সমর্থন করিতে লাগিলেন। 

এই সময় কেধনমাত্র কতিপর শিক্ষিত ভাবতবাসী দেশের যথার্থ 

অবস্থাবর্ণন ও লর্ড ক্যানিংএর সমীচীন নীতির সমর্থন কিয় বাজ্যশ।সনে 



১১৬ কিশোরীাদ মিত্র 

ক্্যানিংকে পাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেন। তাহাদিগের মধো 

হশুপেটি টের” তৎকালীন সম্পাদক চিরম্মরণীয় হরিশ্চন্ত্র মুখোপা- 
ধ্যায় ও তীহার অভিন্নথদয় সহথদ হিন্দুপেটি, ফুটের জন্মদাতা ও উহার 
প্রথম সম্পাদক স্থপণ্ডিত ও সুলেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিশেষভাবে 

উল্লেখষোগ্য। শেষোক্ত মহাঁত্বা অসামান্ধ নিরীকতা-সহকারে শ্লেষ- 
বর্ধী ভাষায় প্জাতিবৈবিতা ও আতিবিছেষণ বিষয়ক যে সকল 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন সে সকল সম্বন্ধে কঙ্চনাস পাল “হিদ্দুপেটি টে, 

উক্ত মহাত্মার মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি “সম্পা- 
কের ছাড়কাঠে দেওয়। মাথায় এই সকল যুদ্ধার্থী মহাপ্রতৃদের 
প্রতিশোধের আকাজ্ষা উদ্রিক্ত করিয়াছিল”। দেশপ্রাণ কিশোনী- 
টাদও এই সময় তাহার অকৃত্রিম সুহদ্ হবিশ্চ্ের সাহায্যার্থ অগ্রসর 

হইয্াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাবে 1109 01005) 009 50৮62781906 

9110 006 060016---03% & 17009গনামক একখানি পুন্তিক! 

প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া তিনি অকাট্য যুক্িদ্বারা প্রমাণ করেন ষে, 

সিপাহীবিদ্রোহ সৈন্যসংক্রান্ত বিপ্লুবমাক্র, ইহাতে সমগ্র দেশের জন- 

সাধারণের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই । দেশবাসী রাঁজতকই আছেন। 
কয়েকজন মূর্ট সিপাহীর জন্য নির্দোষ দেশবাসীর উপর প্রতিহিংসা- 
গ্রহণ নিতান্ত অসঙ্গত। ক্যানিংএব গবর্ণষেণ্টের বিরুদ্ধে সাধারণ 

ইংকাজগণ কর্তৃক ছুইট্রি অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল। যথা--. 
(১) বিদ্বোহিগণের সহিত অত্যন্ত ক্ষমাশীল ব্যবহার । 
(২) গবর্ণমেণ্টের দুরদর্শিতার, এবং বিদ্রোহের প্রকৃতি ও 

আকৃতি সম্বন্ধে বিচারক্ষমতার অভাব, অথব! বিদ্রোহদমনে অবহেলা বা 

শিখিলত1। 

কিশোরীঠাদ তাহার প্রবন্ধে যুক্তি দ্বারা এই অভিমতগুলির খণ্ডন 
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করিয়! গবর্ণমে্টের কার্যের সমর্থন করেন । শুনিয়াছি, মহামতি লর্ড 

ক্যানিং বাহাদুর এই পুস্তক পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীত হন এবং 

গ্রন্থকারকে একথানি প্রশংসাপুর্ণ পত্র লিখেন । ছুর্ভাগ্যবশতঃ পত্রখানি 

আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। ১০৫৮ খুঃ অন্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারী 

তারিখে “হিন্দুপেটি লট উক্ত পুস্তিকার সুদীর্ঘ প্রশংসাপুরণ সমালোচনার 

উপসংহারে বলেন যে, সিপাহীবিদ্রোহ-সংক্রান্ত প্রবন্ধ গুলির মধ্যে ইহ! 

যে একটি অতিশয় চিন্ত'ণীল ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এই পুস্তক প্রকাশের পূর্বেই কিশোরীষ্ঠাদ এক প্রকাশ সভ। 

আহ্বান করিয়। ক্যানিং বাহাদ্বরকে সিপাহীবিদ্রোহে ম্তায়সঙ্গত এবং 

বিচক্ষণ নীতি অবলম্বনের জগ্ত ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। আমরা এই 
সভার কার্বিবরণ সংগ্রহ ' করিতে পারি নাই ৷ তবে তাহার ডায়ে- 

রীতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই । 

ইহ! বাতীত গ্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা প্রদীনকালে ভিনি এই সকল 
মত প্রচার করিতেন। এই বৎসর শিব্চন্ত্র দেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 

কোন্নগর স্কুলের পারিতোধষিক বিতরণকালে সভাপতিরূপে কিশোরী- 

টাদ একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং সাধারণ 

ইংরাজগণের বিদ্রোহসন্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার চেষ্টা! করিয়! 
ছিলেন। তাহার দেশে শিক্ষাবিস্তারকার্ধ্য বন্ধ করিয়। দিবার প্রস্তাব 

করিভেছিলেন ৷ কিশোরীঠাদ বলেন, শিক্ষার অভাবই এই বিদ্রোহের 
কারণ এবং সর্ধত্র শিক্ষাবিস্তারের জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত। 

এই সময়ের সকল রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া 

কিশোরীটাদ কেবল কয়েকজন ইংরাজের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন, 

তাহাই নহে; ঈর্ধ্যাপ্রণোরিত কতিপক় ভারতীয় কর্মচারীও তাহাকে 

বিপপ্প্রস্ত বরিতে চেষ্টা করেন। তাহার এই সকল শত্রগণের মধ্যে 



১১৮ কিশোরীটাদি মির 

সর্বপ্রধান তদানীন্তন পুলিপ-কমিশনার মিঃ ওয়াকোপ (টং 
ড90)০1১9) কয়েকবার তাহার নামে গবর্ণষেণ্টে রিপোর্ট করেন। 

কিন্তু এই রিপোর্টের কোনও ফলহয় নাই। পুশিস-ম্যাজিষ্টেট তখন 

বিচারবিভাগের প্রধান ছিলেন, পুলিশ কমিশনরের মতে না চলিয়! 

স্বাধীনভাবে কার্য করিতে পারিতেন। কিশোরীচাদের সহযোগী দক্ষিণ 

বিভাগের পুলিস ম্যাজি রই শিঃ জেঃ হিউম কিশোরীটাদের অকৃত্রিম 

বন্ধু ছিলেন এবং উভধেই ন্যায়পরায়ণত। ও বিচারকালে অপক্ষপাতিত্ব- 

প্রদর্শন দ্বরা সকলেরই আ্রীতিভীজন হুইয়ছিলেন। কিন্তু এরূপে 

কার্য করিতে হইল সময় সমর পুলিসের দোষ প্রদর্শন করিতেও হয়। 
হ্থতরাং পুলিস-কমিশনার উভয়ের উপর ক্ুন্ধ হইলেন । “ইংলশশ্যান, 

পত্রে প্রাম্মই এ ছুই জন লোকরঞ্রক ম্যাপ্সিঘেটকে আক্রমণ কারয়। 

পত্রাদি লিখিত হইও। কিন্তু ওয়াকোপের মনোবাঞ্। পুর্ণ হইল না। 
হিউম এবং কিশোরীঠাদ কেহই স্থানান্তরিত হইলেন ন[। 

বাস্তবিক কিখোরাচাদ অতিশয় স্থখশাতির সহিত তাহার দায়িত্বপূর্ণ 
কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি দেশবাসীর মধ্যে প্রথম “্জাটিস 

অব দি পীসের” (051199 01 0১৩ 12০০ ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েন। 

এই ক্ষমত| প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিচারকালে অপক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া 

জাতীয় পার্থক্য দূরীকরণে চেষ্টা করেন । ইংরাজ ফরিয়াদী ও দেশীয় 
আপামী হইলেই বে আসামীকে কঠিন শান্তি প্রদান করিতে হইবে 

এবং বিপরীত অবস্থায় ইংরাজ আসামীকে নিষ্কৃতি দিতে হইবে, সাম্য 

বাদী কিশোরীট।দ এই তুর্ীতিকে কিছু'তই সমর্থন করিতেন ন|। 

কিন্ত এরূপ কার্য কর! ব্রিটশজাতির অপমান এবং “র।জার বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ” করার সহিত একার্ধবাঁচক কি না, দিপাহীবিদ্রোহের পর বিকৃত- 

নস্তিফ অনেকেরই মনে এই প্রশ্ন উিত হইয়াছিল ! 
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কমিশনার মিঃ ওয়াকে।প বহু চেষ্টার পর অবণেষে কৃতকার্ধ্য 

হুইয়াছিলেন। তাহার শেষ বিপোর্টের ফলে গবর্ণমেন্ট কিশোরা্াদের 

নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব করিলেন। কিন্ত মিঃ ওয়াঁকোপ কি 

অভিযোগ উপস্থিত করিস্সাছিলেন এ? কেন কিশোরীঠাদের কৈফিয়ত 

তলব হইয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে ছুইটি মৌকদ্দমাঁর বিবরণ জানা 
আবশ্যক। একটি মোকদ্দমায় ইংরাঁজ ফরিশাদী এবং একটি মুসলমান 

বালক চৌর্য্য অপরাধে অভিবুপ্ত হয়; থাঁলকটি অব্যাহতি লাভ 

করে। অপরটিতে একটি পুনিন চৌকীদারের সাক্ষ্যে কিশোরা্াদ 

আস্থ। স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং অদ্ধ আনা মুল্যের কাষ্ঠথণ্ড 

চুরীর একটি মোকদমা ডিন্মিস্ করেন। 
মিঃ ওয়াকোপ গবর্ণমেণ্টকে উক্ত ঘে।কদ্দঘাব কাগজপত্রাদি (প্রেব্রণ 

করিয়া লিখেন যে, তিনি খ্যাজিষ্রেটের বিচারফল দেখিয়া বিস্মিত 

হইয়াছেন এবং যেব্ধপ 4)10010,১109৬91)1% 2170 811)0911)০35-1719 

1000)1701৮ ব্যণ্ত ভাবে, করধ্যরূপে এবং 'অসম্পূর্ণভাবে তিনি কার্য 

করেন তাহা গবর্ণমেন্টের গোচরে আনয়ন করা কর্তব্য মনে করেন। 

তিনি আরও একটি অশিযোগ আনয়ন করেন। তাহা এই ষে, 

পূর্বোক্ত দ্বিতীয় মোকদ্দমায় সত্যবাদী চৌকীদার মহাশয়ের যে সাক্ষ্য 

ওম্াকোপের নিকট সত্য বলির! প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাহ! কিশোরী- 

টা বিশ্বী করেন নাই বলিস! তিনি (মিঃ ওয়াকোপ ) গোপনে 

কেস্বুক্ আনিয়। যেপ ভাবে এঁ ছুইটি মোকদমার বিবরণ লিপিবদ্ধ 
হইছিল তাহা পাঠ করিরা দেখিগ়াছিপেন। পরে এ মৌকর্দমা- 

গুলির বিষয়ে পুনশ্চ তদাবক করিবার মভিপ্রায়ে তিশি প্রকাশ্যভাবে 

কিশোরীটাদের নিকট হইতে এ পুস্তকখানি আনয়ন করিয়। পাঠ 

কবেন। তাহাতে তাহাব বোধ হয় যে, মোকদ্দমার বিবরণ দুইটির 



১২৬ কিশোরীঠাঙ মিত্র 

কতকগুলি অংশ পরে সংযোগ্গিত হইয়াছে । অথচ কমিশনার মহো- 

দয় তাহার স্বৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়। এই অভিযোগ আনয়ন 

করেন। ইহার সমর্থনে তিনি বলেন যে, প্রথম মোকদমার আসামী 

আবছুল রহিমকে নির্দে ধীর ন্যায় মুক্তি প্রদান করা-হয় (8০81৮0 9 

কিস্ক পরে কয়েকটি বাক্য একপ ভাবে সংযোর্জিত করা হইয়াছে যে, 

অনুণিত হয় যে, আসামী অল্পবয়স্ক ধলিয়া তাহাকে সাবধান করিব 
ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে (দ917)60 270 ৪০001৮64)1 তিনি 

আরও বলেন যে, +90790 20. 010117000-এই আদেশই 

সচরাচর প্রদত্ত হয়, ”১4217)50. 20 2:00711664 কথা ইংরাজীতে 

ব্যবহৃত হয় না। উপধূর্ণপরি মিঃ ওয়াকোপের নিকট রিপোর্ট 

পাইয়া গবর্ণমেণ্ট ওয়াকোপের এই পত্রধানির একখানি নকল 

কিশোরীচাদের নিকউ প্রেরণ করিয়। তাহার কফিয়ত তলব 
করেন। 

ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য প্রণাঁণীর উপর মন্তব্য প্রকাঁশ করিনার কোনও 

অধিকার পুপিশ কমিশনারের হিল না। সুতরাং বিচার বিভাগের 

স্বীধীনতারক্ষার জন্য কিশোরী্টাদ বিনীতভাবে অথচ তেজের সহিত 

গবর্ণমেন্টের পত্রের উত্তর প্রদান করেন। ইহাতে মিষ্টার ওয়াকোপের 

আইন সম্বন্ধে মূর্খতার বিষয়েরও উল্লেখ ছিল । কেবল মাত্র স্থৃতি- 

শক্তির উপর নির্ভর করিয়া একজন ম্যাজিষ্টেটের নামে গুরু অভিযোগ 

উপস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে তিনি ছুঃথ প্রকাশ করেন। শুনিয়াছি, 

এই পত্র প্যারীঠাদ মিত্র ও রামগোপাল ঘোষের নায় ছইজন স্বাধীন- 

চেতা ও তেজন্বী ব্যক্তির উপদেশানুলারে পিখিত হইয়াছিল । 

ইহাতে কিশোরীঠাদের নির্তাকতা ও তেমজস্বতার পরিচয় পাওয়া 
যায় । 
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গবর্ণমেণ্ট এই পত্রের একটি নকল মিঃ ওয়াকোপকে প্রেরণ 

করিয়া তাহার মন্তব্য প্রকাশ করিতে বলেন। মিঃ ওয়াকোপ যখন 

দেখিলেন যে, কিশোরীটাদের নামে অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে 

গিয়! তিনি স্বয়ং অভিযুক্ত হইয়াছেন, তখন তাহার ক্রোধের সীম! 
রহিল না। তিনি পুনরায় তাহার স্থৃতিশক্তির উপর নিরর করিয়া 

কিশোরীঠাদের নামে সরকারী কাজে নিবেশিত পিখনের দোষ 

আরোপ করিলেন এবং উহা বিচার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট 

প্রার্থনা করিলেন। সার ফ্রেডরিক হ্যাপিডে কিশোরীটাদকে উপযুক্ত 

কনম্মচারী বলিয়া জানিতেন, সুতরাং তিনি প্রকাশ্য বিচার না করিয়! 

যাহাতে আপোষে মিটিরা যায় তাহার চেষ্টা করেন। সুতরাং তিনি 

কিশোরীটাদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার নামে যে অভিযোগ 

উপস্থাপিত হইয়াছে তিনি তাহা আপোষে মিটাইতে প্রস্তুত আছেন 
কি প্রকাশ্য ভাবে তাহার বিচার প্রার্থনা করেন। ওয়াকোপের 

সহিত এই বিবাদ আপোষে মিটানর অর্থ তাহার নিকট ক্ষম! প্রার্থন। 

করা । কিশোরীটাদের ন্যার স্বাধীনচেত। পুরুষের পক্ষে ইহা অসম্ভব) 

অতএব নিফপঙ্ক কিশোরীচাঁদ প্রকাশ্য বিচার প্রার্থনা করিলেন। 
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শুন] যাঁয় যে, চিরম্মরণীয় হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুস্ছদন 
দত্ত এই বিষয়ে কিশোরীটাদকে উত্তেজিত করেন, কিন্ত বহুদরশী 
প্যারীা্দ মিত্র ও রামগোপাল ঘোষ ইহাতে ভবিষ্যৎ অনিষ্ট আশঙ্ক। 
করিয়াছিলেন। যোগীন্দ্র বাবুর মধুস্ুদনের জীবনচরিতের পরিশিষ্টে 
কিশোরীদের সহপাঠী ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের মন্তব্যে এই বিষয়ের 
উল্লেখ আছে। 
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এই স্থলে কিশোবীটাদের সহিত মধুসথদনের সন্বন্-সগ্থন্ধে ছুই একটি 
কথা বল! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিশোরীর্টাদ মধুস্থদনকে 
কেবল প্রিয় বন্ধু বলিয়া! বিবেচনা করিতেন না, পরন্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতার 

ন্যায় দেখিতেন। মধুসুদনের জন্মস্থান সাগরর্দীড়ী হইলেও তিনি খিদির 
পুরে পিতার বাসায় বর্ধিত হন। ইহারই সন্নিকটে কিশোরীটাদের 

সহধশ্মিণীর জ্যে্টতাত মহাশর বাস করিতেন। এই সম্পর্কে মধুস্ছদন 
কিশোবীর্টাদের সহধর্ষিণীর ভ্রাতৃস্থানীর ছিলেন। ১৮৭৬ খুষ্টা্দে 

পিতার লোকান্তর গমনের পর যখন মধুহদন নিরাশ্রয় অবস্থায় কলি, 

কাতায় প্রত্যাগমন করেন, তখন কিশোরীচাদই মধুসদনকে আশ্রয় 
প্রদান করিয়াছিলেন। মধুস্থ্দন কিশোরী্টাদের বাটাতে বহুদিন 
অবস্থান করয়াছিলেন। পৈতৃক বিষয় উদ্ধারের জন্য কিশোরীচাদ 

মধুহদনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন । কিশোরীটাদই পাইক- 
পাড়ার বিদ্যোৎসাহী রাজ! স্বনামধন্য প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সহিত 
ভবিষ্যতে শর্ষিষ্টারচয়িতার পরিচয় করাইয়া দেন। মধুস্থদনের নিতান্ত 

ছুরবস্থার সময় কিশোরীচাদই তাহাকে পুলিশকোর্টে ইণ্টারপ্রিটারের 

কর্ম প্রদান কৰিয়! বাঙলার এই মহাকবির জীবন রক্ষ। করিয়াছিলেন। 

ইহার পরে ও কিশোরীটাদ বন্ুবাঁর মধুস্থদনকে সাহায্য করিয়াছিলেন; 
এবং মধুস্ছদন আজীবন এই ব্যবহার কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি- 
তেন। ১৮৫৬ থুষ্টাবে কিশোরীাদের বাটীতে অবস্থান কালে মধু- 
সদন প্রায়ই তাঁহার সহিত সাহিত্যচর্চ। করিতেন । এ বৎসরের ২০শে 

জুলাই তারিখের দৈনন্দিন লিপিতে কিশোরীচণদ মাইকেলের রচিত 
একটি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছেন। উহা! এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত 
হয় নাই। উহাতে কোন বিশেষত্ব না থাকিলেও পাঠকগণের কৌতু- 

হল নিবারণার্থে উহ! শিষ্নে উদ্ধত হইল -- 
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এইবার আমর! সংক্ষেপে কিশোরীচশদের বিচারের কথ! বলিব। 

কিশোরাচাদের প্রার্থনান্ুসারে তাহার বিচারের ভার একটি কমিশনের 

উপর ন্যস্ত হইল। 

পাঠকগণ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, এস্থলে “কিশোরীচাদ্দ ও 

ওয়কোপের মোকদ্দমার বিচার” ন! বলিয়া আমরা কিশোরীটাদের 

বিচার বলিলাম কেন? কারণ, পুর্বে বলা হইয়াছে--কিশোরীটাদ ও 
ওয়াকোপ উভয়েই উভয়ের দ্বার! অভিযুক্ত । ইহার কারণ এই ষে, 

ওয়াকোপ “চিহ্নিত রাজপুরুষ।৮ গবর্ণমেণ্ট তাহার মোকদ্দমা নিজের 

বলিয়। গ্রহণ করিলেন। গবর্ণমেন্টের সলিসিটর্, আাডভোকেট প্রভৃতি 

ওয়াকোপের পক্ষে মোকদ্দমা চাঁলাইলেন। কিশোবী্টাদের নিযুক্ত 
এটনি ও ব্যারিষ্টার তাহার পক্ষে মোকদদম। চালাইলেন। কেন এবপ 

হইল, এই প্রশ্ন দেশবাসীর মুখপত্র “হিন্দুপেটি, য়” উত্থাপিত করিয়া- 
ছিলেন। 

যাহা হউক, কমিশন নিযুক্ত হইল। ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ 
৯৭ 
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এইচ. ফাগুসন, ব্যারিষ্টার মিঃ জে, হাই এবং ছোট আদালতের জজ 

বাবু হরচন্দ্র ঘোষ কমিশনার নিঘুক্ত হইলেন। ওয়াঁকোপের পক্ষে 

( অথবা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ) ব্যারিষ্টার মিঃ গ্রেহাম এবং এটনি মেসার্প 

স্যাণ্ডিস্ এও ওয়াট্স্ নিঘুক্ত হন এবং কিশোরীটাদের পক্ষে ব্যারিষ্টার 

মিঃ নিউমাস্ঠ এবং এটনি মেসার্স জর্জ, জর্জ এণ্ড ওয়াটকিন্স্ নিযুক্ত 

হইয়াছিলেন। কিশোরী স্বয়ং এই মোকদ্দমায় উপস্থিত ছিলেন 

না। কিন্তু মিঃ 'ওয়াকোপ তাহার স্থৃতিশাক্তর উপর নির্ভর করি! 

কিশোরীচশাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ওয়াকোপের 
অধীনস্থ কয়েকজন নিম্নপদস্থ পুলিশ বন্চারীর সাক্ষ্য ও গহীত হইয়!- 

ছিল। যে যে কারণে কিশোরীচশাদ অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহার 

মর্ম নিক্নে প্রদত্ত হইল 

(১) ১৮৫৯ খুষ্টান্সের ১২ই জুন পিপসে কণিকাঁতার অন্যতম 

ম্যাজিস্ট্রেট রাঁয় কিশোরীচশদ মিত্রের কোট, আবছুপ রুহিম নামক এক 

ব্ক্কি তাহার প্রভু লেফটেনাণ্ট মিলিগানের ৫ *চুণী কও অপরাধে 
অভষুক্ত হয়। সাক্ষ্যে প্রতীরদান হয় যে, আসামী দোষী; কিন্তু উক্ত 
ম্যাজিট্রট অন্যান ভাবে তাহাকে মুকি প্রদান করেন । 

(২) আসামীর অল্পবয়দ এবং অনান্য কারণে ভিনি ভাগাকে 

ভত্সন। করিয়া ছাড়িয়া দেন, এইরূপ দেখাইবার নিমিত্ত ম্যাজিষ্ট্রেট 

পরে তাহার কেসবুকে কয়েকটি অতিরিক্ত বাক্য নন্নিবিষ্ট কতি- 

য়াছেন। 
(৩) পরে গবর্ণমেন্টের পত্রের উত্তরে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিথা 

করিয়া! বলেন ষে, তিনি যথার্থই উক্ত আসামীকে ভৎপনা করিয়! 

ছাড়িয়া দিয়াছি'লন এবং তড়াভাড়িতে এড 2006৭ 800 015- 

01721000 না পিখিয়া 2700৭ 200 20001160৮লিখিয়াছিলেন। 
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(৪) দেখ দেদার বক্স নামক এক ব্যক্তি শততুনাথ ধরের এক 

আঁটি কাঠ চুরীর অপরাধে অভিযুক্ত হয়। কিশোরাটাদ অন্যার 
বিচারে আদামীকে সদম্মানে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং শম্তুনাথের 
৯০২ জরিমানা করেন। 

(৫) হিনি উক্ত বিচারফল ঠিক হইয়াছে ইহ! দেখাইবার 

নিশ্ত্ত তাহার কেসবুকে উক্ত মৌকদ্দণাবু বিবর্ণ মধ্যে কয়েকটি কথা 

পরে সংযোজিত কবিয়াছন। 

(৬) গবর্ধনেন্টের পত্রের প্রত্যুন্তরে তিনি নিবেশিতলিখন 

অস্বীকার কনিয়াছেন । 

কিশোপীটাদের ব্যারিষ্টার মিঃ নিউমার্চ যেপ দক্ষতার সহিত 

মোঁকদ্দনা চাল|ইযাছিলেন, চাহাতে দেশবাসীর মনে কিশোরীটাদের 

পির্দোবিতা ও মিঃ ওগ়াকোপের ষড়যন্ত্র সম্বপ্ধে কোনও সন্দেহ ছিল 

না। তিনি কমিশনবগণকে দেখাইয়া দেন যে, ১ম এবং ৪র্থ অভি" 

যোগ কোনও “জষ্টিস্ অব. দি পিসেব” বিধদ্ধে আনা নিম্মমবহিভ্ৃতি। 

[৩নি প্রণসদ্ধ বিচাপ্ক চিক জাষ্টন্ লর্ড ম্যান্মফিন্ডের “1 0৩7 ]8৭8- 
10101161909 ৮7017715 6৮ 079]0 100৮ 2000: 11009116107) 19810, 

0০৫ 911১1] 1070৮ 19) 570010 199 ])01)3১1)90.” এই 

উল্কি গ্রণর্শন কবিগা বালন যে, কিশোবীচশাদের বিচার ষে 

ন্যায়ান্থমোপধিত হয় নাই, তাহাতেই সন্দেহ আছে। তিনি বলেন, 

বস্ততঃ কিশোবীঠাদের নাঘে দুইটা অভিযোগ আশীত হইয়াছে। 
যথা--- 

(১) তিনি উপরি উক্ত দুইটা মোঁকদ্দমাঁর বিবরণ মধ্যে অতি- 

রিক্ত বাক্য সন্নিবেশিত করিগাছেন। (২) গবর্ণমেন্টের পত্রের 

প্রত্যুন্তরে নিবেশিতলিখন অস্বীকার ককিগাছেন। যদি প্রথম 



১৬২ কিশোরী্ঠাদ মিত্র 

'অভিযোগটা মিথা! প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় অভিযোগটীও 
অবশ্য মিথ্য। প্রমাণিত হইবে। 

সাক্ষ্যে মিঃ ওয়াকোপ এবং তাহার নিয্নতন পুলিশ কর্ম্রচারিগণ 

কেবলমাত্র স্থৃতির উপর নির্ভর করিয়! বলিয়াছেন যে, অতিরিক্ত 

বাক্যগু“ল পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে । কিন্তু ওয়াকোপের সাক্ষ্যের 

মধ্যে তিনি অনেক পরম্পরবিকুদ্ধ বাঁক্য বলিয়াছেন। তিনি বলি- 

য়াছেন, তাহার কেসবুকে অন্য কোথাও এবপ নিবেশিত-লিখন নাই 
কেবল এই ছুইটী মোকদ্দমার বিবরণীতেই আছে, তাহা মিথ্য।। 

তিনি বলিয়াছেন পূর্বোক্ত বিবরণীর নিম্নরেখ অংশগুপিই ছুইটা 
পংক্তির মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে, তাহা সত্য নহে। যে কথাগুলি 

পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত মোকদ্দমার বিচারফলের বিশেষ 

সম্বন্ধ নাই । *ড/217764 200. ৪.00101৮৮90% কথাটার ইংরাজীতে 

অপ্রয়োগ নাই। অনেক সময়ে শুনা গিয়াছে, প্রসিদ্ধ বিচার কগণ 

জুরীগণের মতান্থুসারে আসামীকে অব্যাহতি দিবার সময়ে তাহাকে 

সাবধান করিয়। পিয়াছেন। যদি কিশোরীচশদ বথার্থই কেসবুকে 

লিখিত কিবরণ পরে সংশোধন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি 

অনায়াসে ৪০00190 কথ|টী কাটিয়া 11901,21:৫০0 কথাটা লিখিতে 

পারিতেন। পুলিশ কক্দচারিগণ ব্যতীত 'একজন বাহিরের সাক্ষী 

এটনি মিঃ ওয়েস্কিনের সাক্ষ্যে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রথম মোক - 

দ্মাটার সময় বিচারাঁলক্ে উপস্থিত ছিলেন এবং কিশোরীচশীদ ষে 

অভিযুক্ত বালকটাকে ভত্গন! করিয়াছিলেন, ইহ! তাহার বেশ ম্মরণ 

আছে) স্থৃতরাং 21090 কথাট। ষে পরে সন্নিবেশিত হয় নাই তাহা 

গ্রমাণিত হইল । 

কিশোরীাদের নির্দোষিভ। প্রমাণিত হইলেও গবর্ণমেপ্ট যেরূপ 
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ভাবে মোৌকদ্দম! চাঁলাইতেছি'লন তাহাতে কমিশনরগণের পক্ষে অপক্ষ- 

পাতিতার সহিত মন্তব্য প্রকাশ করা একপ্রকার অসম্ভব হইমাছিল। 

তাহারা কিশোরীটাদকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। কিন্তু ুইজন 

কমিশনার মিঃ হাইও. এবং হরচন্দ্র ঘোষ তাহার পুর্বকৃত সংকাধ্য 

এবং মন্দ উদ্দেশ্যের অভাব বিবেচন করিস! লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে 

তাহার প্রতি সদয়ভাবে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিলেন । কিন্তু 

গবর্ণমেণ্ট কিশোরীটাদকে কশ্বচাত করিলেন। 
এই হাস্যাম্পদ বিচারাভিলরের বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রের হিন্টুপেটি য়টে 

কয়েকটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। একটা প্রবন্ধের ভাবানুবাদ 

নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
দেশী ম্যাজিষ্ট্রেট । 

প্যে অপূর্ব ঘটনাবলী অবশেষে কলিকাতার একজন ম্যালিষ্রেটের 
কর্শচাতিতে সমাপ্ত হইল তাহার উপর আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশে 
এতদিন বিরত ছিলাম। পুর্ধ্ব হইতেই এই কার্ধযালীতে কঠোরতা 

ও পক্ষপাতিতার একটা ছায়া পতিত হইয়াছিল, যাহা সকল বুদ্ধিমান 

নাগরিকের নিকট অভিযোক্ুগণের উপর অবিশ্বাসের ভাব বন্গমূল 
করিয়াছিল। .এ সকল আরম্ত হইবার বহুপুর্র্ব হইতেই ইহা সর্বজন- 
বিধিত ছিল যে, দ্রেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের সহিত পুলিশ কমিশনা- 
রের বিন্দুমাত্র সত্তা ছিল ন|। উহা সর্ধজনধিশ্রত ছিল যে 

কমিশনার মহাশয় পুর্বোক্ত ম্যাজিষ্রেটের নামে গবর্ণমেন্টের 

নিকট অপভাষ করিবার সুযোগ কখনও হারান নাই এবং 

এপর্য্যস্ত অকৃতকার্য হই! আপিতেছেন। এই পুলিশ কমিশনারের 

ংবাদের উপরেই এই অভিযোগ স্থাপিত। এই সংবাদের ভিত্তিও 
পুনশ্চ এই বিকৃতচিত্ত কর্মচারীর স্থৃতির উপর মাত্র অবস্থিত। 



১৩৪ [কশোরীটাদ মির 

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রকাশা অথব! অপ্রকাশ্য বিচার পছন্দ করিতে 
দেওয়া হইয়াছিল। তিনি প্রকাশ্য এবং যথারীতি বিচার ইচ্ছা 
করিগ্াহিলেন। শিমুঞ্চ বিচারসমিতি স্থগঠিত বলিয়া বোধ হইয়া- 
ছিল, যণিও ফলে প্রতিপাদিত হইন যে যোগাতর সমিতি নিযুক্ত হইতে 

পারিত। ছুইপিকেই ব্যাটার নিযুক্ত হইগাছিলেন । অভিধোক্ত- 

গণের নিকট প্রমাণ আছে, হহাহ 'জভিযুক্তেত্র বিঝদ্ধে প্রধান প্রমাণ 

এবং ইহা নিম্ন তন কম্মঢাপীবুন্দের সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয়। একমাত্র 

ক্বাধীন সামী সমস্ত আপল বিষয়ে পরস্পধবিকক্ধ বাকা কঠেন। আমরা 

বিচারের পরে প্র,গু লেকটেশন্ট নিথিগণানের প্রামাণ্য স্বীকারোক্তি 

ছাঁড়িরা দিতেছি । থে সকল ভাস ভাপা স্বৃতির উপর বাদী পক্ষে 

প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রতবাদী পক্ষ কক সম্পূনরপে চুনীরূত 

হইরাছিল। তথাপি কমিখনরগণ 'অহিমুক্তকে সকল দোষে দোষী 

স্থির করিলেন। যে ধিপোটে ভীহাবা ভাহাদিগের মন্তব) প্রকাশ 

করিয়াছেন, সেই রিপোটর বর্ণিত ঘটনাগুপি অতি অনদংখ্াক বাক্তি 

বাতীত জনসাধারণ এই অভিযোগের গ্রঞ্কৃতি সম্বন্ধে যে প্রতিকূল 

মত পোষণ রুব্রেন তাহাঁবই সমর্থন করে। ইহাদের বামে অণুমাত্র 

বিচারের ভাব নাই এবং যথার্থ কথ। বলিতে কি, উহাতে বাধীপক্ষের 

ব্যারিষারের বন্তুত। অপেক্ষা অধিকতর বাঠলতা প্রকাশিত হইয়াছে । 

"একজন রাজকম্মচ।রাৰ উপর যশুদুৰ কঠিন শাস্তি প্রদান কর! 
যাইতে পারে গবর্থমেষ্ট এই অভিযোগের উপর ম্যাজিস্ট্রেট নহাশয়কে 

তাহাই দেওয়। যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন ! আমর আশা করি 

ইহাই শেষ আদেশ নহে । এই সকল বিষয়ে নূতন কমিশন নিয়ে'গের 

ব্যবস্থ। আছে। কিন্তু আমর! গবর্ণমেন্টকে ইচ্ছান্থুৰপ কার্য করিতে 

বলি। লেক্টেন(ণ্ট মিলিগানের প্রামাণ্য সাক্ষ্য এবং অভিযোগের 
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প্রক্কতি ও সাক্ষীগণের সতত! সম্বন্ধে গুকতর অভিযোগ মাছে এবং 

গবর্ণমেণ্টকে তাহ।দিগের আদেশ পুনবিবেচন। করবার নি'মন্ত পার্থন! 

করিতেছি 1৮ হিন্দুংপটি,যট, ৪ঠ1 নভেম্বর ১৮৭৮। 

“দেশী কন্মচাঁরী” শীর্ষক একটা সম্পাদকীক্ন প্রবন্ধে হরিশ্ন্দ্র পুনশ্চ 

১১ই নভেম্বরের হিন্দুপেটি,ঘটে ইংরাজ এব* চিজ্গিত উর্ধতন কর্মাচাবীর 
অধীন দেশী কর্মচারাদিগের অপস্তোমকর অবস্থা প্রদর্শন করাইয়! 

এই বিচার সম্বন্ধে বলেন-_ 

৭১) ওযাকোপের সাক্ষা হইতে প্রতীয়মান হুম যে ফদিও 

পুলিশ-মাইনান্ুলারে পুলিশ-কমিশনর ম্য িষ্রীইগণের উপর কোনও 

কর্তৃত্ব কবিতে পাঁঁরন না তথাপি হিনি লেফ্'টন(ণ্ট গবর্শরের অগ্থমতি 

পাইয়,।হিলেন, প্রয়োজন হইলে তীহাপদিগের কার্ধা তাহার নিকট 

জ্ঞাপন করিতে পারিবেন । এই অগ্মতি কি কেবল দেশী ম্যাডি&টের 
জনাই %ওদা হয়? কারণ, চিউম সাহেবের বিচারেও কমিশনর 

মহাশন্স মধো মধ্যে আপত্তি উত্থানের কাধণ পাইয়াছেন) অথবা 

যুরোপীর ম্যাজি ট্রটের প্র'ভ দেশী ম্যাজগ্রে'টর ন্যায় ব্যবহার করিতে 

সাহদ করেন নাই? সামান্য ছল পাইদ্েইে ঠিনি একেবারে লেফণট- 

ন(ণ্ট গবর্ণরের শিকট ছুটিঠেন। এই সকল অশ্িযোগ নিশ্চয়ই 
অমুক ) নতুবা দেশী ম্যাজিষ্েট বনু পৃর্ধেই কর্ধ্টাত হইতেন। কিন্ত 
এই আগ্রহ বাণীর বিজাতীয় বিদ্বেবভাব এবং উত্পাহ প্রাপ্ত আশার 
আ্তত্ব প্রকাণ করে। 

(২) কমিশনার কেবল স্বতির উপর নির করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে 
নানা প্রকার অসমাক্ আঢরণের জন্য জডিযুক্ত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট 
ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। অ,ভযে।ক্ত। উত্তর দেন-_তাহাও স্বাতর 

উপর নির্ভর কারিস্সা। গবর্ণমেন্ট অভিযুক্তকে কোনও কৈফিয়ত 
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জিজ্ঞ।স! না করিয়া একেবারে বিচার করিবেন স্থির করিলেন । মনে 

করুন, যদি কমিশনর একজন দেশীয় ব্যক্তি হইতেন এবং ম্যাজিষ্রেট 

যুরোপীয়--ইহা! হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে--তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট 
কি এইরূপ পন্ধতিতে কার্য্য করিতেন ? 

(৩) গবর্ণমেণ্ট বাদীপক্ষে নিজবারে ব্যারিষ্টার দিলেন, প্রকারা- 

স্তরে নিজেই বাদী হইলেন। পুনরায় দুইজনের অবস্থ। উল্টা ইয়া! লউন 

এবং ভাবিয় দেখুন গবর্ণমেন্ট তাহা! হইলে কি করিতেন। 

(৪) বিচার সময়ে বাদী যে মকল বাক্য কহেন, তাহার অনেক- 

গুলি পরম্পরবিরুদ্ধ বাক্য । 

(৫) পুলিশের নিম্ন তন কর্মচারী উদ্ধতন কর্মচারীর প্রভাবে যে 

সাক্ষা দিয়াছে তাহার কোনও মূলা নাই। একগ্জন স্বাধীন সাক্ষীর 
ডাক হইয়াছিল এবং ছিনি বাদীব বিপক্ষে বলেন। কিন্তু প্রতিবাদী 

দেশী লোক এব* বাদী ই্টারোপীয্ব ও চিহ্কিত পিভিপিয়ান; কমিশন 

পিভিলিযান মিঃ ওনাকোপ, ডেপুটী স্ুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রবার্টস্ ও ইন্স- 

পেক্টর পৃর্ণী প্রভৃতির ন্যায় মহাশয় ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য অবিশ্বান করিতে 
অস্বীকার করিলেন । 

(৬) দ্ইজন কমিশনার তাঠার পূর্রবকূত সংকার্ধা এবং মন্দ 
উদ্দেশ্যের অভাব বিবেচন। ক্রয় লেফ টেনাণ্ট গবর্ণরকে তাহার প্রতি 

সদয়ভাবে বাবহার করিতে অন্থরোধ করেন, কিন্ত এই অনুরোধ সব্বেও 

তাহাকে কর্মচাত করা হইণ। দেশীলোক ব্যতীত যুরোপীয় কর্- 
চারিগণূক কখনও একপ দোষে কর্মচাত হইতে দেখা যায় নাই । 

দেশী কর্খ্রচারিগণের প্রতি কঠোর নীতি প্রবর্তন করিবার জনা আমর 

অন্যোগ করিতেছি না, কেবল মাত্র দেশী ওয়ুরোপীয় কর্মচারীর 

মধ্যে ষে প্রভেদ বর্তমান তাহাই দেখাইতে চাহি ।” 
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হিন্দুপেটি টের ৪» সংখ্যায় “কয়েকজন বাঙ্গালী” সাক্ষরিত একটা 
পত্রে এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্র” এবং বাঙ্গালী জাতির অপ্রিক্ন হলিডে 

সাহেবের ইংরাজসমাজের প্রশংসালাভার্থ এই অগ্তায় কার্যের প্রতিবাদ 
করিয়! লিখিত হয় যে, একটা প্রকাশ্য সভা করিয়া ইহার প্রতীকার 
কর! আশু কর্তব্য । 

কিন্তু আমরা বাহুল/চয়ে এ সকল কথ! আর আলোচনা করিতে 

চাহি না। যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহ! হইতেই পাঠকগণ বোধ হয় 

বুঝিতে পারিবেন ষে, কিশোরীচাদের এই কর্মচ্যুতির কারণ তাহার 
নিজেরই স্বাধীন ও নির্ভীক প্রকৃতি এবং অসামান্য তেজন্থিতা ও 
অভিমান, সময়ের প্রতিকূল অবস্থা এবং কতিপয় ক্ষমতাশালী শত্রুর 
দ্বণিত ষড়যন্ত্র। দিভিলিয়ান মিঃ ওয়াকোপের সহিত কলহের অবশেষে 

এই পরিণাম হইবে তাহ কিশোরীটাদও জানিতেন। কিন্তু সত্য- 
প্রিয়ত৷ ও ন্যায়পরায়ণতা এবং পার্থিব গৌরব ও ত্রশ্বর্যের মধ্যে 

শেষোক্ত ছুইটা তাহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল। তাহার ভায়ে- 
রির একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন--“ন৩ (017, ০10010196 ) 185 

8001590 7219 2170 1 1155 8:00101590 1010 200] 0198 01 89 

11709 50 60 00৩ ৮৮211, 130৮ 176109106 2, 00910019617 01 079 

[০6 51109 15 21909 0911211) 10 (10070100০৮০ 000. 

কৃষ্ণদাস পাল যথার্থই বলিয়াছিলেন, মুগ্নয়পাত্র ও কাংস্যপাত্রের সংঘর্ষে 

যাঁহ। ঘটিয়। থাকে এক্ষেত্রে তাহাই হইল । অথবা কবির ভাষাস়্ 

“পাশী-ইমামে বিবাদ বাধিলে পাশীই অপরাধী” হইয়! থাকে । 
কিশোরীটাদদ যেমন একদিকে অত্যন্ত তেজন্বী ছিলেন, অন্যদিকে 

তেমনই অভিমানী ছিলেন ৷ তিনি হ্যালিডেকে অত্যন্ত সম্মান করি- 
তেন এবং তাহার চিরহিতাকাজ্জী যে একটী দ্বণিত ষড়যন্ত্রের কৌশল- 

১৮ 
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ময় আবরণ উন্ুক্ত করিয়া সত্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না, ইহ! 
তাহার অনুমানের অতীত ছিল। তিনি বন্ধুগণের পরামর্শে তাহার 
নিকট একটা আবেদন করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, লেফটেন্যাণ্ট 

মিলিগাানের সাক্ষ্য গ্রহণ কর! হউক; কিন্তু একটা প্রবাদ আছে 

হাফিম নড়ে ত হুকুম নড়ে ন1। হ্যাঁলিডের গবর্ণমেণ্ট লিখিলেন যে 

লেফটেনাণ্ট গবর্ণর পুনরায় কমিশন বসাইবার অথব! লেফটেনাণ্ট 

মিলিগ্যানের সাক্ষাগ্রহণের কোনও প্রয়োজন দেখিতেছেন না। ১৮৫৮ 

খৃষঠাব্দের ৯ই ডিসেম্বর দিবসের হিন্দুপেটি,য়ট এই উপলক্ষ্যে বিদ্দপ 

করিয়। বলেন--“কমিশনরগণের ন্যায় লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের মতেও 

ভূতপূর্ব ডাকাইতি কমিশনর এবং অর্ধ ডজন পুলিশের লোকের 

সাক্ষ্ের নিকট সম্রাজ্জীর সৈনিক বিভাগের একজন কর্মচারীর সাক্ষ্য 

নিতাস্ত অকিঞ্চিৎকর।” 

১৮৫৯ খুষ্টাব্ধের মার্চ মাসে তিনি পুনরায় লর্ড ক্যানিং বাহাছুরের 

নিকট কমিশনারগণকে আরও অনুসন্ধান এবং লেফটেনাণ্ট মিলি- 

গ্যানের সাক্ষ্যগ্রহণের আদেশ প্রদানের জন্য আবেদন করেন । ৩০শে 

মার্চ তারিখের “ইংলিশম্যান” পত্রিকায় এই আবেদনের ষে সারাংশ 

প্রদত্ত হয় তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, রাজসাহীতে কাঁধ্যকাঁলে সুইণ্টন, 

লিটলডেল, ডজসন গ্রভৃতি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিন্টেতেন্টের 

এবং তন্্ত্য জমিদার ও প্রজাগণের কির্ুপ প্রণংস| ও গ্রীতিভাজন 

হইয়াঁছিলেন তাহ! উল্লেখ করিয়া তিনি বিবেচন। করিতে বলেন, “হা 

কি সম্ভব যে, তিনি লিখিত জবানবন্দীর মধ্যে নৃতন কথা সন্নিবেশিত 

করিবেন এবং তাহ! মিথ্যা অস্বীকার করিবেন এবং পুর্বে প্রায় ভ্য়ো- 

দশ বর্ষব্যাপী রাজকর্থ্নে যে যশঃ ও গৌরব অর্জন করিয়াছেন তাহা 

সঙ্কটাপন্ন করিবেন--যে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিলি কেবলমাত্র গবর্ণ- 
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মেণ্টের বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমন নহে, পরন্ত কখনও তীহীর 
সতনামের উপর একটী অপবাদের শ্লানতম শ্বাসও আবিলতা আনয়ন 
করে নাই? বন দীর্ঘবৎসরের বিপদ এবং পরীক্ষার মধো চরিত্রের 
নিষ্নত সত্যশীলতার দ্বার তিনি এয যশঃ অজ্দ্রন করিয়াছেন এবং 
যাহা--পরমেশ্বর জানেন_-পিতার বাঁসল্যাঁপেক্ষা অধিকতর উৎকঠার 
সহিত হৃদয়মধ্যে পোঁধণ করিতেছিলেন, তাহা এইরূপে সঙ্ছটাপন্ন করিতে 
সাহল করিবেন ?--এবং কিসের জন্য? কেবল একটা স্বীকারোক্তি 
(যদ ইহা সত্যই অন্থমিত হয় যে, তিনি নৃতন কথা সন্নিবেশিত করিয়া- 
ছিলেন ) অন্ুচ্চারণ করিবার জন্য, যাহা সম্ভবতঃ ক্ষমাপ্রাপ্তু হইত 
অথবা: বড় জোর একটী অসন্তোষ বা তিরস্কারের কাঁরণ হইত |” 
কিন্তু সহজবুদ্ধিতে যাহা অন্যায় বলিঙ্গা প্রতীয়মান হয়-_লাঁলফিতার 
কি মাহাত্ব !_গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহা প্রতিপন্ন হইল না। ভারত- 
গবর্ণমে্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টেব আদেশের উপর হস্তক্ষেপ করিতে 
চাহিলেন না । এইরূপে গবর্ণমেণ্ট একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ সিভি- 
লিয়নের জিদের বশবর্তী হইয়া একজন উচ্চশিক্ষিত, উৎসাহসম্পন্ন 
কর্তব্যশীল কন্মগরী ভারাইলেন, দেশ তাহার একজন উচ্চমনা 
নির্ভীকচিত্ত কর্মরত সন্তানকে সম্পূর্ণরূপে আপনার মধ্যে পাইলেন। 

১৬ বৎসর পরে আর একটী এইরূপ ঘটন! হইয়াছিল। তাহাতে 
আমরা একটা স্বাধীনতা হীন সহকারী ম্যাজিষ্রেটের পরিবর্তে দেশব্রত 
স্থরেন্্রনাথকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বাস্তবিক কিশোরীষ্টাদ ও স্থুরেন্্র- 
নাথের শেষজীবনের বিষয় আলোচনা করিলে মনে হয়, আমাঁদের 
দেশে কত পর্জি, কত প্রতিভ1 অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে অপব্যস্িত 
হইয়াছে ও হইতেছে! মনে হয়, যদি বুমেশচন্্র ব| বঙ্কিমচন্ত্র ব| 
দ্বিজেন্দ্রলাল রাঁজকর্খে প্রবিষ্ট না হইয়া সমস্ত শক্তি, সমস্ত চেষ্টা 
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উচ্চতর দেশহিতব্রতে নিয়োগ করিতে পারিতেন তবে দেশের পক্ষে 

কতই কল্যাণকর হইত ! 
্বীর কর্মচ্যতির আদেশ কিশোরীরাঁদ কিরূপে গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন তাহার ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত নিয়লিখিত সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে 

তাহার পরিচয় পাওয়া যায় £-_ 

“2868 0০06০০11858, 10152015960. 20177 107 810011)67 

1719106 01 1192190809 01 091006৮0০99” %11] 19 00130, 

0০0৬ 00168001000 21059] 012৮ 1619 101008890615 00] 

170 0০০০.” 

ঈশ্বরে কি প্রগাঢ় বিশ্বাস! বৎসরের প্রারভ্তে কিশোরীটাদ 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন £-- 
”4]যাহা)ঠৈ 204 125611956100 02019] 1 8০০90 20 0009 

1675212৮870 10009 159810661 0110105 1 006 070058170 
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সগ্ডম পরিচ্ছেদ ১৪১ 

ভগবান বুঝি সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। দেশের জন্য তাঁহাকে 

জীবন উৎসর্গ করিবার সুষোগ প্রদান করিলেন। 

পর-পরিচ্ছেদসমূহে কিশোরীটাদের জীদনের পরবর্তী অধ্যায়গুলি 
বিবৃত করিবার পূর্বে এই সময়ের হুইটী পারিবারিক ঘটন! এস্থলে 
পিপিবন্ধ কর। উচিত। 

১৮৫৮ খুষ্টান্দে ৩ই মে দিবসে কিশোরীষ্টাদ পাউনান নিবাসী 

৬মধুস্দন দের একমাত্র পুন শ্রীযুক্ত নীলমণি দের হস্তে তাহার এক- 
মাত্র সন্তান কুমুদিনীকে সমর্পণ করেন। কিশোরীাদ তখনও কলি- 
কাতার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সমাজে তাহার অপামান্য প্রতিপত্তি 

ছিল। ভ্রাতগণ কৌলীনাম্ধ্যাদাবিশিষ্ট কোনও ধনী ব্যক্তির সহিত 
কুটুদ্বিত স্থাপনে প্রস্বাস পাইয়াছিলেন; কিন্তু কিশোরীটাদদ কেবল 

উচ্চশিক্ষাপ্রপ্ু ও সচ্চরিত্র পাত্রকে তাহার শিক্ষিত ও সুন্দরী 
কন্যাকে সমর্পন করিতে কৃতসং্বল্প হইগ়াছিলেন। তাহার বিশ্বাস 

ছিল যে, এইরূপ মিলনই সুখপ্রদ এবং কল্যাণকর । তাহার বিশ্বাস 

সত্যে পরিণত হইয়াছিল । 

এই বিবাহোৌপলক্ষে প্রাগুলিখিত শিল্পবিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক 

মসিয়র রিগে! তাহার ছাত্রগণের সাহায্যে কিশোরীটাদের উদ্যান- 

বাটিক। নানাজাতীয় ফুল ও লতাপাতা দ্বার সঙ্জিত করিয়া নন্দন- 

কাননে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং এখনও ছুই-একজনের 

মুখেম্ সিয়র রিগোর সুন্দর রুচির এই নিদর্শনের কথা শুন। যায়। 

কিশোরীটাদের ডায়েরীতেও ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

বাহুল্যভয়ে এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না। 

আর একটা ঘটনা ছুঃখের। ১৮৫৮ খৃষ্টাবের ২৪শে অক্টোবর 
দিবসে ৬দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র, কিশ্োৌরীটাদের অভিন্নহৃদয় বন্ধু 
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নগেন্জরনাথ ঠাকুর ইহলোঁক পরিত্যাগ করেন। ইনি অত্যন্ত উদার ও 
সদয় ব্যক্তি ছিলেন। ইনিই দ্বারকানাথের সহিত বিলাত গমন 
করিয়াছিলেন এবং সরলতা! ও শারীরিক সৌন্দর্যের জন্য “ডচেস্ অব 

সমারসেট? প্রমুখ সন্ত্ান্ত ইংরাজ মহিলাগণের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন । 

এতদ্দেশে আগমন করিয়া কিছুকাল আবগারী বিভাগে 495. 
09115060: ০? 095/0205এর কাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি এত 

কোমলহৃদয় ছিলেন যে পরের কষ্ট দেখিলে সহস্র বিপদের সম্ভাবন! 

সত্তেও তাহার প্রতীকারের চেষ্ট। করিতেন। যখন আর্থিক অবস্থ। 

নিতান্ত শোচনীয় তখনও “6০9 11610 8100)57 100 01110 10170 

৪৬০1 [8100001-, 30 101)01% 91)0. 99101819010 005])051- 

9০ 10980. 1)0৮ * এই বন্ধুবিয্োগে কিশোরীঠাদ অত্যন্ত বাখিত 

হন। তাহার ডায়ারিতে আছে-_- 
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অধম পরিচ্ছেদ 
দেশসেবা-_-ছিঙ্রান ফিল্ড 

কৃষ্ণদাস পাল লিখির়াছেন, “কিশোরীচাদ অদ্ভুত মানসিক দুঢ়তা- 
সম্পন্ন বাক্তি ছিলেন । কোনও সাধারণ ব্যক্তি এইরূপ উজ্জ্বল রাজ- 
কর্মজীবনের শোচনীয় পরিসমাপ্তিতে শোৌকভারে ভগ্রহৃদয় হয় 

পড়েন। কিন্তু তাহার সেই মানপিক তেজ ছিল, যাহ! জীবন্রে 

পরীক্ষা এবং ভাগ্যপরিবর্তনের মধো তাছাকে সবল রাখিয়াছিল। 

তাহার গভীব জ্ঞান এবং অসাধারণ ক্ষমত। রাজকর্দে নিয়োজিত 

হইতে ন1 পাওগায় সাহিত্য ও রাজনীতিক্ষেত্রে দেশসেবার উৎস্থষ্ট 

হইল।” আমর! পূর্ব পরিচ্ছেদসমূহে দেখিয়াছি যে কিশোরীটাদ 

অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না । আমবু! দেখিয়াছি 

যে, রাজকর্মের দাযিত্বপূর্ণ গুরুভার বহন করিয়াও তাহার অক্রাস্ত 

অধ্যবসায় ও প্রশংলনীয় উদ্যম দেশহিতকর বিষয়ের দিকে কিরূপ 

আগ্রহের সহিত প্রধাবিত হইত । আমরা দেখিয়াছি তাহার জ্ঞান- 

চচ্চার অতৃপ্ত আকাজ্ষ।, তাহার সাহিত্যসেবায় অপূর্ব আনন্দ। 

এইক্ষণে সেই অতি ভারাক্রান্ত জীবন রাজকর্ম্বের নীরস শুফতা হইতে 

পরিত্রাণ পাইয়া যেন সমস্ত উৎসাহ সমস্ত উদ্যমের সহিত আপনার 

বাঞ্ছিত পথে যাইবার স্থযোগ পাইল । কিশোরীটাদ তাহার জীবনের 

অবশিষ্টাংশ দেশসেবায় ও সাহিত্যচচ্চায় উৎসর্গ করিলেন। 

কিশোরীচীদ নানা প্রকারে দেশের কল্যাণ সাধন করেন। এই 
সময় হইতে তাহার মৃত্যুকাল পধ্যন্ত দেশে যত হিতকর অনুষ্ঠান সম্পন্ন 

হইয়াছে তাহার সকলগুলির সহিতই কিশোরীদের নাম অচ্ছেদ্য- 
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ভাবে বিজড়িত। কিন্তু দ্বিবিধ উপায়ে তিনি দেশবাসীর বিশেষ 
প্রীতি ও কতক্ঞতা আকর্ষণ করিয়ছিলেন। প্রথম-_'ইগ্ডয়ান ফিল্ডঞ 

পত্রিকার সম্পাদন ও তর্থারা দেশের নানাপ্রকার উপকারসাধন। 

দ্বিতীয়_-মামাদিগের দেশের তৎকালীন একমাত্র প্রতিপত্ভিশালী বাজ- 

নীতিক সভা ব্রিটিশ ইগ্চিান এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রধান সভ্য- 
রূপে দেপের যাবতীয় জটিল প্রশ্ননমূহের আলোচন! ও সরল মীমাংসা 
করিয়! তাহার হদয়গ্রাহী বক্তৃতার দ্বারা দেশবাসী ও রাজকম্মচারি- 

গণকে বুঝাইর! দিয়! তাথাদগকে যুক্তিসঙ্গত পন্থাবলম্বনে প্রবৃত্তি 

প্রদান । 

আমর! বর্তমান পরিচ্ছেদ “ইপ্ডিয়ান ফিল্ডের ইতিহাস বর্ণন করিয় 
পর-পরিচ্ছেদে বিটিশ ই্ডিয়ান এপোপিয়েশনের সহিত কিশোরীচণাদের 

সম্বন্ধ বিচার করিব। 

কিন্তু “ইপ্ডিয়ান ফিল্ডের" ইতিহাস বর্ণনা! করিবার পুর্বে কিশোরী- 
চাদের ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়ে ছই-একটা কথা এইস্থলে বল! 

আবশ্যক । 

কর্ম্চ্তির পর কিশোরী্টাদ কি উপজীবিকা! অবলম্বন করিবেন 
তাহার কোনও স্থিরত। ছিল না। কেবলমার রাজনীতিক আন্দোলন 

বা সাহিত্যসেব। দ্বার এদেশে সেই সময়ে কোনও ব্যক্তির সংসারধাত্র। 

নির্বাহ করা সম্ভব ছিল নাঁ। সুতরাং এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার 

জন্য তিনি কয়েক জন বিশিই বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন । ডাক্তার 

আলেক্জাগাঁর ডফ. (ধিনি তাহার কর্মুচ্যুতির সংবাদ পাইয়াই তাহাকে 

সাত্বনাপুর্ণ পত্রে লিখিয়াছিলেন ষে তাহার প্রতিভা এইবার উচ্চতর 

ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইবার সুযোগ পাইল ), রামগোপাল ঘোষ, হরিশ- 

চন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও প্যারীটাদ মিত্র এই নিমন্ত্রণে ৯৮ £ 
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ইহারা সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, কিশোরীঠান তাহাদিগের পদ্মামর্শ- 
মত যে পুনধিচারের প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা! বিফল হইবে, স্থতরাং 

ইহার। কিশোরীচণাদকে ইংলগ্ডে গমন করিয়! তদানীস্তন সেক্রেটারী 
অব. ষ্টেট স্যর চার্লন্ উড্ের সাক্ষাতে সমস্ত অবস্থা বর্ণন করিয়া বিচার 

প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিলেন । তৎসঙ্গে কিশোরীচাদকে ব্যারিষ্টারি 

পরীক্ষা প্রদান করিয়া আপিবার পরামর্শও প্রদত্ত হইল। কিন্তু এই 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান অন্তরায় হইল অর্থাভাব। যদিও সেকালে 
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি মহার্ধ্য ছিল না এবং কিশোরীদের সমান অব- 

স্থার অন্যান্য রাজকম্মচারিগণ প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়।ছিলেন ১--সঞ্চয় 
কাহাকে বলে কিশোরীটাদ তাহ! জানিতেন না। বিদ্যালয়, চিকিৎসা- 
লয়, পুস্তকাগার প্রভৃতি ষে কোনও দেশহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য 

সাহাষ্য প্রার্থনা কর! হইভ, তাহাতেই কিশোরীঠাদ প্রভৃত অর্থসাহায্য 
করিতে অগ্রসর হইতেন। দেশের কল্যাণকর সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানের 

পৃষ্ঠপোষকতা কর! তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। সুতরাং তাহার অর্থা- 

ভাব কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু কিশোরীচণদের এই আপত্তির 
বিরুদ্ধে উপস্থিত বন্ধুগণ বলিলেন যে, তাহার তাহাদিগের মধ্যে চাঁদা 

করিয়। আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিব! দিবেন। কিন্তু স্বীর অবস্থার 

উন্নতির জন্য অন্যের নিকট অর্থগ্রহণে কিশোরীচাাদ অসম্মত হই- 
লেন। ইংলগড গমনের আরও একটা অন্তরায় হইয়াছিল-_তীহার 

মাতার আপত্তি। তিনি জননীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ধে, 

তিনি কখনও তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া গোমাংসভক্ষণ বা সমুদ্র- 

যাত্রা করিবেন না। 

কিছু দিন পরে প্রন্নকুমার ঠাকুরের বাটীতে নিমস্ত্রিত বন্ধুবর্গের 
সহিত পুনরায় এই বিষয়ের আলোচনা হয়। বাল/সুহদ রমাগ্রসাদ 

১৯ 
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রায় কিশৌরীচ'দকে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকাঁলতী করিতে 

পরামর্শ দেন। ততৎকাঁলে রমাপ্রসাঁদের তথায় অসামান্য প্রতিপত্তি 

ছিল এবং তিনি কিশোরীচশাদকে যথাপাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত 

হন। কিন্তু সিবিলিয়ান বিচারকগণ সম্ভবতঃ তীহাকে প্রাথমিক 

পরীক্ষ। প্রদান না করিলে ওকালতী করিতে দিবে না--প্রসন্নকুমার 
এই আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন। কিশোরীটাদ পরীক্ষা প্রদানে অসম্মত 

হইলেন। কিশোরীদের যেরূপ আইনসম্বন্বীয় অভিজ্ঞতা, তর্কশক্তি 
ও বক্তৃতাপ্রদানের ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি ব্যারিষ্টার বা! উকীল 

হইলে যে অপামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন তাহাতে 
অণুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু তিনি স্বীয় অবস্থার উন্নতিসাধন 
অপেক্ষা আরও উচ্চতর কর্তব্য দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং রমা- 

প্রসাঁদের সনির্ধন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন । 

রামগোপাল তখন তাহাকে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিতে 

চেষ্টা পাইলেন। তিনি তাহাকে নিজের কারবারে সহকারিরূপে 

গ্রহণ করিতে ইচ্ছ। প্রকাঁশ করিলেন। কিন্তু তিনি রামগোপালেরও 

সহকারিরূপে কাধ্য করিতে অসম্মত হইলেন । 

প্যারী্ঠাদ তখন বাণিজ্যে বেশ উন্নতি লাঁভ করিয়াছিলেন। 

কিশোরীটাদও স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন স্থির করি- 
লেন। ১৮৫৮ থুষ্টান্দে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখের রোজনামচায় 
লিখিয়াছেদ--- 
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১৮৫৯ খুষ্টান্দের ৮ই জাঙ্গয়ারি কিশোরীচাদ পুর্ব সংকল্প।মুমারে 
বাণিজাবিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বিদেশত্রমণে বহির্ণত হন। 
টেন ফেল হওয়ায় নৌকাবোগে বাঁশবেড়িয়া পর্যান্ত গমন করেন। 

তথায় তাহার বন্ধু শ্রীকষ্জ সিংহের জমিদারী ছিল। বাশকেড়িয়ায় 

কিশোরীটাদের অন্যতম বাল্যবদ্ধু শাস্তিপুরের তৎকালীন ডেপুটা 
ম্যাজিষ্ট্রেট স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত নৌকান্ 
উঠিয়। ১৯শে জানুয়ারি প্রতুষে শান্তিপুরে ঈশ্বরচন্দ্রের বাসায় উঠেন। 

৫৫ বৎসর পূর্ধে শাস্তিপুরের অবস্থা কিরূপ ছিল সেই সম্বন্ধে পাঠক* 
বর্গের কৌতুহল হইতে পারে। তীহাদিগের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য 
কিশোরীচাদের ডায়েরী হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম । 
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২২শেজান্য়ারি কিশোরী্টাদ ডাকে দিঘাপতিয়ার জন্য রওন! 

হন। পথিমধ্যে বহরমপুরে ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট হেমচন্দ্রের নিকট 

একদিন অবস্থান করিয়াছিলেন । ২৩শে বেল! ১১ ঘটিকার সময় 

বন্ধু রাজ! প্রপন্ননাথের বাটাতে উপস্থিত এবং সাদরে অভ্যর্থিত হন। 

যে স্থানে কিশোরী্টাদ যৌবনের উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া বহু 
বৎসর দেশের উন্নতিকল্লে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, বহু বৎসর পরে 

পুনরায় সেই স্থানে আপিয়! তাহার মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ 
হইয়াছিল। গে সকল তিনি তাহার «রোজনাঁমচায়+ লিপিবদ্ধ করিয়। 

গিয়াছেন। তাহার রাজসাহীতে পুনরাগমনের ফল এই হইল যে রাজ। 

প্রসন্ননাথ কিশোরীকে কলিকাতায় এজেন্ট নিযুক্ত করিলেন। 

ফেব্রুয়ারির শেষভাগে কিশোরীচটা্দ কলিকাতায় প্রত্যাগমন 

করেন। কিন্তু কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়। তিনি স্বাধীন 

ব্যবসারবাণিজ্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়। বোধ হয় না। ভ্রাত। 

* সিপাহীধুদ্ধের সময় পঞ্চকে।টের রাজ নীলমণি সিংহ বিদ্রোহিগণকে সাহাঁষ্য 
করিয়াছিলেন বা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন বলিয়। অভিযুক্ত এবং গবর্ণ- 
মেন্টের মজরবন্দী হইয়া শান্তিপুরে প্রেরিত হন। সেই বিপ্লবের সময় এইকপ 
একজন শক্তিশ।লী উচ্চপদস্থ রাজনীতিক অপরাধীকে একজন বাঙ্গালী ডেপুটী 
মযাজিষ্টেটের (ঈশ্বরচন্দ্র ঘোধালের ) হস্তে অর্পণ করিয়! গবর্ণ মেন্ট ঈশ্বরচন্ত্রের প্রতি 

ঘেকুপ বিশ্বামের পরিচয় এদান করিয়!ছিল্পেন। অর্ধ শতাব্দীর উন্নতির পরে তদপেক্ষা 
উচ্চপদহ দেশীম কন্মচাদীদের প্রতিও সেইরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে (দখ। যায় ন|। 
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প্যারীচণাদের কারবারে কিছু অর্থ প্রদান বরিয়াছিলেন, কিন্ত 
হ্বয়ং শ্বাধীন ভাবে কথনও কার্ধা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ 

নাই। শিয়ার্শোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত গোবিন্দ প্রসা- 

দের কয়লার খনি ও কারবার ছিল। কিশোরীচশাদ কিছুকাল 
তাহার কলিকাতাস্থ এজেন্ট হইয়াছিলেন। গোবিন্দ প্রসাদদের সহিত 

তাহার পূর্বেই আলাপ ছিল । পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত 

তাহার নাম শ্রবণ করেন নাই । ১৮৫৫ খুষ্টাব্ে একবার কিশোরীচণাদ 

রাণীগঞ্জে তাহার কয়লার খনন পরিদর্শন করিতে গিয়াছিসে্নে এবং 

সেই সময় তাহার “রোজনামচায়” পণ্ডিত গোবিন্দপ্রসাদ সম্বন্ধে যাহা 

লিখিয়াছিলেন তাহা এই স্থানে উদ্ধত করা যাইতে পারে-- 
“তিনি একজন কাশ্মীরী ব্রাঙ্ষণ ছিলেন। তাহার পূর্বপুরুষগণ 

৫* বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে আসেন। তাহার! বীরভূমের নিকট বসতি 
করেন। কিন্তু মিঃ জোন্ন কর্তৃক কয়লা! আবিষ্কার হওয়াতে এবং 

বেঙ্গল কোল কোম্পানির স্থষ্টি হওয়াতে রাণীগঞ্জে ভাগ্যপরীক্ষার জন্য 

আমসেন--তখন রাণীগঞ্জ অজ্ঞাত প্রদেশ ছিল। তিনি “বেঙ্গল কোল 

কোম্পানি' কতৃক বরকন্দাজ বা জমাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। থনির 
কাজকর্ম দেখিয়া * * * শেষেনিজেই একটা খনি খুললেন 

এবং এখন অনেকগুলি খনির মালিক। * * * বরকন্দাজ 

হইতে যে পদ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার জন্য নিশ্চয়ই 
অসাধারণ বুদ্ধিমান বলিয়া তাহাকে ধর! যাইতে পারে 1” 

পর বৎসর তিনি দ্বিতীরবার গোবিন্দ প্রসাদদের কয়লার খনি পরি- 

দর্শনার্থে গমন করিয়। তাহার ডায়েরীতে এই খনির ইতিহাস লিপিবদ্ধ 

করিয়। রাখিক়াছেন। 

গোবিন্দ প্রসাদের অহ্ুচরগণ একটা দাঙ্গাহাকঙ্গামা করায় তাহাদিগের 
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প্রভৃতক শাস্তিভোঁগ করিতে হয়। বাকুড়! জেলে ( ১৮৬২ খুান্দে ) 
গোবিন্দ প্রপাদ্দের মৃত্যু হয়। কিশোরীচাদ তাহার মুক্তির জন্য 

যথাসাধ্য চেষ্ট। করিযাহিলেন এবং দেশের সন্ত্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি 

বুন্দ দ্বার! গবর্ণমেণ্টে একটা আবেদন প্রেরণ করাইয়াছিলেন। 

কিশোরীচশাদ কখনও স্বাধীনভাবে বাণিজ্যব্বসায় করেন নাই, 
স্গতরাং এ সন্বদ্ধে আর অধিক কিছু বলা নিপ্রয়্োজন। রাজনীতি 

ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের জনাই তিনি সমুত্স্ক ছিলেন। 

স্থতরাং ১৮৫৯ খগ্টান্ধের মে মাসে যখন “ইগ্ডয়ান ফীন্ডের। প্রথম 

সম্পাদক মিষ্ঠার জেম্প হিউম্ অসুস্থতা নিবন্ধন অবসর গ্রহণ- 

পূর্র্বক ইংলগড প্রত্যাগমন করিলেন এবং উক্ত পত্রিকার স্বত্বাধিকীরি- 

গণ ৫০২ বেতনে কিশোরীচণশাদকে উহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিতে 

অন্থরোধ করিলেন, তখন কিশোরীচণাদ অত্যন্ত আনন্দের সহিত উক্ত 

পত্রিক! পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। “ইও্িয়ান ফীন্ডের 
প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই কিশোরী্াদ উহার অন্যতম প্রধান লেখকরূপে 

সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এক্ষণে অধিকতর উৎসাহের সহিত তিনি ফীল্ডের 

সম্পাদকীয় স্তন্তে দেশের সামাজিক, নৈতিক, রাজনীতিক ও শিক্ষা" 

বিষয়ক উন্নতির জন্য মপীযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ইতডিয়ান ফীল্ডে 
প্রকাশিত কিশোরীটাদের প্রবন্ধাবলীর পরিচয় প্রদাঁনের পূর্বে ইও্ডিয়ান 

ফিল্ডের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণিত হওয়। উচিত। 

১৮৫৭ খুষ্টাব্ে কিশোরীর্চাদের চেষ্টায় যে বিরাট 13101 4১০ 

07990 আহৃত হয়, তাহার বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
ঈর্ষা প্রণোদিত ইংরাজগণের মুখপত্রগুলিতে এই সভার কাধ্যবিবরণী 
কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। হিন্দুগণের একমাত্র ক্ষমতাশ|লী 

মুখপত্র “হিন্দুপেটি য়ট" ইংরাজগণ কর্তৃক্ক পরিচালিত সংবাদ সত্রদমূহের 
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কুপ্রভাৰ নিবারণে অসমর্থ হইয়াছিল। কারণ হিন্দুপেটিযট দেশবাসি- 

গণ কর্তৃকই পরিচাপিত হইত, এবং উহার ইংরাজ গ্রাহক বা পাঠক 
এত অন্ন ছিল যে এ্রপত্রিকার প্রচার দ্বার! সাধারণ ইংরাজগণের 

বিদ্বেষভাব দুরীভূত কর! অনস্তব ছিল। দূরদর্শী কিশেরী্টাদ দেখিতে 
পাইয়ছিলেন ষে দেশের তৎকালীন 'অবস্থায় যে কয়জন অক্কাত্রম 

ভারতবস্ধু ইংরাঁজ আছেন, তাহাদিগের সহিত মিলিত হইগ। কাধ্য ন। 

করিলে, তাহাদিগকে দেশের জনসাধারণের উন্নতির জন্য লেখনী ধারণ 

না|! করাইলে দেশের উন্নতিব আশা স্ুদূবপবাহত। ইংরেজদিগের 

মধ্যে ভারতবস্ধুর অভাব ছিল না। কলিকাতার প্রধান পুলিশ 
ম্যাজিষ্টেট মিঃ জেম্স্ হিউম, মিষ্টার (পরে স্যর) এশলি ইডেন, 

রেভারেও্ড জেম্স্ লউ রেভারেগ্ড সি, এচ, এ ডল প্রসৃতি 

মহাত্বগণ দেশের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। স্থতরাং তিনি এই সময়ে 

তীহাদিগের সগায়তায় দেশবাসীর মুখপত্রস্বপ এরূপ একটা 

সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিলেন যে, তাহাতে সাধারণ 

ইংরাজদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে এবং তাহাদিগকে 

দেশহিতকর কর্্ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবে। কিন্তু কেবল রাজনীতিক 

ধবাঁদপত্র যাহাতে দেশবাসীর কল্যাণ আলোচিত হইবে-- 

সাধারণ ইংরাজগণের প্রীতিকর হইবে কেন? সুতরাং উহাতে 

রাজনীতি ব্যতীত কৃষি, পূর্ত, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি দর্ব- 

গ্রকার বিষয় এবং সর্ৰোপরি ইংরাজগণের সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর--" 

ঘোড়দৌড় প্রভৃতি ক্রীড়াবিষয়ক প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হইবে, এই- 

রূপ সংকল্প হইল। তৎকালে ক্রীড়াবিষয়ক কোনও সংবাদপত্র 

এদেশে প্রচলিত ছিল না? সুতরাং “ইগডিয়ান্ স্পোর্টিং রিভিউ” এর 
ভূতপুর্ক সম্পাদক জেম্স হিউম যখন এই পত্রিকার সম্পাদনভার 
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গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন তখন উহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠালাড 

সম্বন্ধে কাহারও অণুমাত্র সংশয় রহিল না। কিশোরীটাদ হিউমের 
সহিত পরামর্শ করিন্না একটী মুদ্রাধন্ত্র ও এই পত্রিকা প্রকাশের 
অন্্ানপর শিখিয়া তাহার এমোসিয়েশনের বন্ধুগণকে দেখাইলেন। 

পাইকপাড়ার স্বদেশহিতৈষা রাজ! প্রতাপচন্ত্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্্র 
পিংহ তাহাদিগের স্বভাবনিদ্ধ উদারতার মহিত এই অনুষ্ঠানে যোগদান 

করিলেন এবং প্রধানতঃ তাহাদিগেরই অর্ধান্কুপ্যে ১৮৫৮ খুষ্টাবের 
প্রারস্তে ০9100৮9 02017)01 800 00101151102 00, স্থাপিত 

হইল। মুলধন ৫৯**০২ টাকা, ২৫*২ টাকার ২**২ অংশে বিভক্ত 

হইল। নিক্নলিখিত সন্ত্ান্ত ব্যক্তিকে লইয়! একটী বোর্ড গঠিত 
হইল $-_. 

মিঃ সেথ এ আপকার 

* জর্জ শ্যালো। 

» চালসি পিফার্ড 

বাবু রমানাথ ঠাকুর 

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ 

১৮৫৮ খৃষ্টাব্ধে ২৭শে মার্চ শনিবার নৃতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
ইও্ডিয়ান ফান্ডের, প্রথম সংখ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার শিরো- 
দেশে শিকার, কৃষি, পূর্ত, রাজনীতি, সাহিতা ও শিল্পবিদ)ার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবীগণের চিত্র অঙ্কিত থাকিত। সর্ধপ্রথমেই শীকার ও ক্রীড়াবিষয়ক 

প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। পরবর্তী পৃঠ্ঠীয় রাঞ্জনীতি প্রভৃতি আলো- 

চিত হইত। জেমস্ হিউম “এবেল-ঈষ্ট' (4১১৩1 1:25) এই ছচ্ম 
নামে এই পত্রিক। সম্পাদন করিতেন । অনেক ইংরাজ লেখক এই 
পত্রিকা পরিচালনে তাহাকে সাহায্য করিতেন। রাজনীতিক শ্তস্তে 
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কিশোরীচশান ফীলডের অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। বাজ! 
(তধন বাবু) ঈত্বরচন্ত্র পিংহ এই পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে ক্রীড়াবিষয়ক 
প্রবন্ধাদি লিখিতেন। এই পত্রিকা যারে অব্যবহিত পরেই আশা- 

তীত সাফলালা করিয়াছিল এবং সৈন্যবিভ্তাগীন্ অধিকাংশ ইংরাজ 
কর্মচারী ইহার গ্রাহকপ্রেণীহুক্ত হন। ১৮৫৭ খুষ্টাব্ের মে মাসে 

“এবেল-ঈষ্ (জেমস্ হিউম) স্বাস্থ্যলাভের জন্য ইউরোপে প্রত্যাগমন 
করিতে বাধ্য হন, এই সময় হইতেই কিশোরীচাদ “ইপ্ডিয়ান ফীল ডে'র 

সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। পত্রিকার 310976102 1001277790%4 

হিউমের ইংরষ্টিবন্ধুগন পূর্ধের ন্যায় লিখিতে লাগিলেন। রাক্জনীতি 
ও সাহিত্যবিভাগীয় স্তন্তে কিশোরীটাদ, রাজেন্দলাল মিত্র, প্য।রীচাদ 

মিত্র, কৈলাসচন্ত্র বস্তু, কৃষ্ণদাস পল প্রহৃতি নিয়মিতরূপে লিখিতে 

লাগিলেন। *ইত্তিক্নান ফীল্ড' সর্বজন-সমাদূত হইল। 
কিন্ত ছিউমের অনুপস্থিতিতে ক্রীড়াবিষয়ক প্রবন্ধা্ির সম্পাদনে 

বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইল। এবেলঈষ্ট এই বিষয়ে স্বয়ং অধিকাংশ 
প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি এবিষয়ে পিদ্ধহস্ত ছিলেন। স্ৃতরাং 

ক্রমে ক্রমে এই সকল প্রবন্ধের মূল্য হাস হইল। জেমদের পুত্র 
হ্যামিপ্টন হিউম একটা ১0০1:6106 95০1 (09221990015 17811) 

লিখিতে আরম্ভ করিলেন । ইহাঁও কিছু দিন পরে বন্ধ হইয়া! গেল । 
কয়েক মাদের মধ্যে “ইওডয়ান ফীন্ড+ ক্রীড়া প্রধান সংবাদপত্র হইতে 
রাজনীতিপ্রধান সংবাদপত্রে পরিণত হইল। ১৮৫৯ খৃহাবের ২৪শে 

সেপ্টেম্বর “ইত্ডিয়ান ফীল্ড'র প্রথমে রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধাদি 
প্রকাশিত হইল; ক্রীড়াবিষয়ুক সংবাদাদি শেষে দেওয়া হইল। 

১৮৫৯ খুষ্টাব্দের “ইও্য়িন ফীল্প্ড' কিশোবী্ঠাদের পিখিত যে 

সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তবাধ্যে ন্িয়লিখিত পরবন্ধগুলি এত 
২ 
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সুন্দর ও সময়োপযোগী হইর়াছিল যে, বন্ুগণের মহুরোধে তিনি উহ! 

পু্তিকাকারে পুনমু্রিত করেন। 
এ. 07059915901025 017 009 1২61) 12ত-- 
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গ্রথমোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের বিষয় এখন আলোচন! কর! নিশ্রয়োজন । 

প্রায়ত এবং জমিদার* নামক প্রবন্ধে কিশোরীচাদ দেখাইতে চেষ্টা 

করেন যে, জমিদার এবং প্রজার মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ থাকা! 

উচিত এবং একের উন্নতিতে :অপরের উন্নতি নির্ভর করে ইহা 

সর্বদ|। মনে রাখ। কর্তব্য £-- 

পকিস্ত জমিদীর ও প্রজ! যে সুত্রে আবদ্ধ তাহাকে দৃঢ় করিতে 

হইবে । যাহ। কিছু এই সুত্র বিচ্ছিন্ন করে তাহা এক পক্ষের যেরূপ 

সবার্থহানিকর অপর পক্ষেরও সেইরূপ। পরম্থ যাহা কিছু জমিদার ও 

প্রন্ধাকে মিলিত করে এবং তাহাদিগকে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ রাখে 

তাহ। উভয়েরই বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতি বৃদ্ধি করবে । 

“যাহারা মনে করেন, জমদারের। মনুষাকারে দানব এবং প্রজার! 

নগণ্য জীব এবং মধ্যে মধ্যে ও কিন্তীর সময়ে তাঙ্গাব। উহাদিগকে 

শষ 
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বধ করিবেন এবং ভক্ষণ করিবেন--মামর। তাহাদের সহিত একমত 

হইতে পারি না। আমাদের মনে হয় যে, জমিদার ও প্রক্গ উভয়েরই 
বিশিষ্ট গুণ ও দোষ আছে । কিন্তু আমাদের যথাশক্তি সমগ্র আগ্রহ 
সহকারে উভয় শ্রেণীর মধ্যে এই ত্য নিবন্ধ করিতে হুইবে যে 
তাহাদের ন্বার্থ মূলতঃ অবিভিম্ন। আমরা বিশেষ ভাবে প্রমাণ 

পাইয়াছি যে, ষত আগ্রহমহকারে জম্দারের। তালুকের ধনসমৃদ্ধির 
উন্নতির জন্য প্রজাদিগকে সাহায্য করিবেন--তত অধিক পরিমাণে 

তালুকগুলিও তাহাদের লাভজনক হইবে । আমর! ইহা ও নিঃসনেহে 

বুঝিয়াছি যে, আন্তরিকতার সহিত জমিদারের! যতই প্রজার সামা- 
জিক ও মানলিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিবেন ততই তাহাদের 

প্রাপ্য অধিকতর লাভজনক হইবে) এবং এই প্রাপ্য কেবল বর্ধিত 
আর্থিক লাভ হিসাবে নহে পরস্ত প্রজাদের সুথ ও শান্তিতে এবং 

তাহাদের প্রতি তাহাদের অচ্ছেদ্য আশ্থগত্যে ও সহকারিতায়।” 
“ভারতের শিক্ষাপন্ধতি' শীর্ষক প্রবন্ধে কিশোরীঠার্দ বলেন খ্বে 

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টর্ন্ লিখিয়াছিলেন £--]116, 10 
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নির্দেশানুসারে এ দেশে কুলীনসস্তানদিগের উপযোগী উচ্চশিক্ষার 
ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ দরিদ্র প্রজাগণের উপযোগী 
কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই। তাহার সেক্ষপীয়র, বেকন ব 

নিউটন পড়িয়। কি করিবে? অথচ ইহাদিগকে শিক্ষাদান না কৰিলে 

দেশের উন্নতি জ্দূরপরাহত ৷ কিরূপ শিক্ষ। ইহাদিগকে প্রদান কর! 
উচিত, কিশোরীটাদ এই প্রবন্ধে তাহার আলোচন। করেন । তিনি 

বলেন, যে শিক্ষা! ইহার্দিগের কাজে লাগিবে মেই শিক্ষাই প্রদান কর! 

উচিত। মাতৃভাষায় এই অসংখ্য জনসাধারণকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, কষি- 

বিজ্ঞান এবং বিবি্ধি শ্লিবিদা। শিক্ষা দেওয়া হউক 2 
“আমি বুঝিয্াছি যে, স্থঠিস্তিত ও সুগঠিত কোন দেশীয় শিক্ষা 

প্রণালী--যেরূপ আমি একটা উখ্বাপন করিগ্নাছি--কয়েক বৎসরের 

মধ্যেই দেশী লোকদের অভ্যাপ, চিস্তাধারা, অবস্থা এবং চিৰাভ্যস্থ 
সংস্কারের বিপর্ধ্যয় ঘটাইবে। এই শিক্ষা অবশ্যই মাতৃভাষার মধ্য 

দিয় পরিচালিত করিতে হইবে এবং প্রধানত: ব্যবসায় ও শিল্পবিষয়ক 

হুওয়। কর্তব্য এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জীবিকোপাজ্জন পগ্থার সহিত 
বিশিষ্ট সম্পর্ক থাকা উচিত। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ধাহাদের অঙ্জিত 

জ্ঞানকে কার্যকরী করিবার অবসর আছে, তীহার। ইংরাজী শিখিতে 

পারেন এবং অবশ্যই শিথিবেন। কিন্তু যে অসংখ্য জনসাধারণ 
খাদেয।ৎপাদনের জন্য দেশনয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে তাহাদের শিক্ষ। কেবল- 

মাত্র মাতৃভাষার মধ্য দিয়! দিতে হইবে ।” 

“মফম্বলে পুলিশ* নামক প্রবন্ধটী ধারাবাহছিকরূপে “ফীন্ছে, 
প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটী কিশোরীষঠাদের আইনজ্ঞান ও অভিজ্ঞ- 

তার পরিচয় প্রধান করে৷ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হঈপে ১৮৬৯ 

থুষ্টাব্বের ২৮শে জানুয়ারি তারিখের হিন্দুপেটিয়টে হরিশ্চন্্র উহার 
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একটা সুদীর্ঘ দমালোচনা! করেন। উহাতে তিনি এই প্রবন্ধটীর 
যথেষ্ট প্রশংস। করেন। এই প্রবন্ধে কিশোরীাদ বলেন যে বিচার ও 

শাসন বিভাগের পার্থক্য সংসাধিত ল! হইলে দফঃস্থলবাসী সুবিচার ও 

স্ুপাসন প্রাপ্ত হইতে পারে না। কলিকাত। পুলিশ আইন (১৮৫৩ 

থুষ্টান্দের ১৩ আইন) বিধিবদ্ধ হওয়ায় যথেষ্ট স্থুফপ ফলিয়াছে। মফঃ- 

স্বলেও শাসন ও বিচারবিভাগের পার্থক্য সাধন অত্যন্ত আবশ্যক । 

কিন্তু এতদ্বতীত বর্কনান শাসন পদ্ধতির আরও কতকগুপি 

দোষ আছে--যথা পুলিশের বর্থমান সংগঠন প্রণাপী, কারাগারের 

অসন্তোষজনক আবস্থ। ফৌজদারী আইনের দোষ ইত্যাদি 

ইত্যাদি । 

মফঃস্বলস্থ ফৌজদারী আদালতে শ্বেতাঙ্গের বিচার হইতে পারে ন! 

বলিয়। কৃষ্ণাঙ্গগণ সুবিচার প্রাণ্ড হন না, এই প্রবন্ধে ইহাও বিশেষ 

ভাবে প্রদর্শিত হয়। 

১৮৬০ খুষ্টাব্ধে নীলবিপ্রব প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল । সমস্ত 
ইংরাজপব্রিচালিত সংবাদপত্র নীলকরগণের পক্ষ অবলম্বন করিল। 

ন্বদেশ প্রাণ হতিশ্চন্্জ ও তাহার আঅভিন্নহদয় স্হদ গিরিশচন্দ্র “হিন্দু- 

পেটিটে” সপ্তাহের পর সপ্তাহে নীলকরগণের অমানুষিক অত্যাচার- 

কাহিনী তাহাদ্দিগের অভান্ত জলত্ত উত্তেজনাময়ী ভাষায় লিপিবদ্ধ 

করিতে লাগিলেন | কিশোরীাদ ও “ইও্ডয়ান ফীন্ডে' দরিদ্্ প্রজাগণের 

পক্ষে তাহার ক্ষমতাশালী লেখনী ধারণ করিলেন। মিষ্টার (পরে 
বাঙ্গালার ছোট লাট স্যর) আযাশলি ইডেন, (যিনি রাজশাহীতে শিক্ষা 

নবীশ অবস্থায় কিশোরীর্টাদের সহিত কাধ্য করিয়াছিলেন এবং চির- 
কাল তাহার একজন মঙ্গলাকাজ্ী বন্ধু ছিলেন ) কিশোরীটাদ কর্তৃক 
অনুরূদ্ধ হইয়া নীলধিগ্লববিষয়ে ধারাবাহিক রূপে গ্রবন্ধ লিখিতে আরম্ত 
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করিলেন। * কিশোরীঠাদের অন্যান্য সহৃদয় ইংরাজবন্ধুগণও যোগ- 

দান করিলেন। এই সময়ে “হত্িক্নান ফীন্ড” দেশের জন্য থে কার্য 

করিয়াছিল তাহা নীলবিদ্রেছের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়। 

উচিত। পূর্বেই বলিয়াছি “ইগ্ডিয়ান ফীন্ড' ইংরাজ ও বাঙ্গালী ভারত- 

হিটঙবিগণের সন্মিপনক্ষেতর ছিল। সুতরাং উহা একেবারে দেশী 

কাগজ বাপয়। উপেক্ষেত হইত না। অনেক ইংরাজ আগ্রহসহকারে 

'ইপ্ডিয়ান ফীন্ড* পড়িতেন। স্ৃতরাং উহ দ্বার অনেক কল্যাণ সাধিত 

হয়। কৃষ্ণদাপ পাল তরুণ বয়সে নীলবিপ্লব সম্বন্ধে ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ 
ষে পুস্তকখানি লঙ্কলন করিয়াছিলেন (১৮৫৮৬ থুষ্টাবে) তাহ। 

“হিন্দুপেটিয়ুট+ ও “ইওিয়ান ফীন্ডের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সমষ্টি মাত্র। 
“ইগ্ডিযান ফীন্ড” যখন এইরূপ প্রতিপত্তি লাভ কবি তখন একটী 

মহাবিপদ দেখা দিল। এমন কি, কাগজখাশি বিলুপ্ত হইবার সম্তাবন। 
হইল। 

0810009, 101170070৫0 00101198100 00. আঁশ! করিয়া- 

ছিলেন ষে তীহার! বাহিরের কাজ অনেক পাইবেন, তাহাতে বিলক্ষণ 

লাভ হইবে ।“ইওডয়ান ফীন্ড' মুদ্রণের জন্য মাদিক ও০*২ মাত্র লইবেন 

এই স্থানে বলা উচিত যে ইডেন সাহেব তাহ।র প্রবন্ধের জনা 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন। প্রতি সপ্তাহে ফীল্ড আফিসে আনিযা প্রথমেই 
*[015$01%, 01৮9 107 177)% 01)900৮ বলিয়া হাক দিতেন। সময়ে 
সময়ে অনুযোগ অরিতেন “নরকাগী মাহিনা এত কম যে এইবূপে অর্ধোপার্জন না 
করিলে আর উপায় নাই।” ইডেনে নায় সহাদয় ইংবাজ আর্জকাল দেখা 
যায়ন।। যখন তিনি বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেটে ছিলেন) নীলকরগণের হস্ত হইতে 

প্রক্জাগণকে রক্ষা করিবার ঠে£| করিয়া কিরূপে কমিশনার গ্রোট সাহেবের 
অশ্রির় হই্লাছিলেন এসং পরে নায়পরায়ণ ছোটলাট স্যর জন পিটর 
গ্রান্টের প্রশংসাশ্তাজন হইয়।ছিলেন, তাহা বকলা।ও সাহেবের “লেপ্টনাপ্ট গবর্ণর- 

গণের শাসনাধীন বাঙ্গালা” ন'মক প্রলিদ্ধ ইতিহাসখ্স্থে ব্শিতি হইয়াছে। 
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স্থির ছিল। কিন্তু তাহাদিগের আঁশ! বিফল হইল । বাহিরের কাজ 
অধিক পরিমাণে না! পাওয়াতে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন । স্বস্বাধি- 

কার্গণ প্রেস বিক্রপ্ন করিলেন। এই মুদ্রাযস্ত্ের ভগ্নাবশেষ হইতে 

শ্নিথ কোম্পানীর বিখ্যাত এডিনবরা প্রেসের উদ্ভব হইল । 

£ইত্ডিয়ান ফীন্ডে'র সম্পাদকের পারিশ্রমিক দেওয়] দূরের কথা, 
ছাঁপিবাঁর খরচ কিরূপে সম্কুপান হইবে তাহা চিন্তার বিষয় হইল। 

কিন্ত দেশের সেই সঙ্কট কালে কাগজখানির বিলোপসাধন কোনরূপেই 

বাঞ্চনীয় বোধ হইল না। স্বত্বাধিকারিগণকে শঙ্কত দেখিয়। কিশোরী 

টাদ স্বয়ং কাগজের সমুদায় স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইলেন। হিউমের সময় 

হইতেই ফীন্ড উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর অক্ষরে মুদ্রিত হইত। সেইরূপ 
অগ্ত মুদ্রাযন্ত্রে ছাপাইলে দ্বাদশ পৃষ্ঠাস্থলিত সংবাদপত্র প্রকাশে বিস্তর 

অর্থবায় হইবে; সুতরাং লাভের আশা কিছুমাত্র রহিল না। কিন্তু 

ক্িশোরীাদ কখনও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই । 
হরিশ্ন্ত্র মুখে(পাধ্যায়ের সহিত স্থির করা হইল যে, হিন্দুপেটি,য়ট 

প্রেসে ইপ্ডিয়ান ফলও মুদ্রিত হইবে। ১৮৬* খুষ্টান্সের জুলাই মাস 
হইতে “ইত্িয়ান ফীল্ড+ “পেটি,য়ট, গ্রেসে মুদ্রিত হইতে লাগিল। 

প্রেসটী বেশী বড় ছিল না। সুতরাং ছুইখানি কাগজই শনিবার 

প্রকাশ করা অসম্ভব হইল। ৪ঠ জুলাই হইতে হিন্দুপেটিয়ট শনি- 
বারের পরিবর্তে বুধবারে বাহির হইতে লাগিল। 

কিন্তু এই বন্দোবস্ত অধিককাল স্থারী হইল না । এইরূপ ছোট 

গ্রেসে হিন্দুপেটি,য়ট ও ফীল্ডের মত দুইখ|নি কাগজ প্রকাশ করা 
অসম্ভব হইল। ছাপার ভূল, অসময়ে প্রকাশ প্রভৃতি নানাগ্রকার 

বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই নুতন বন্দোবস্ত 

করিতে হইল । 
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এই সময়ে পতিতপাবন পেন নামক এক ব্যক্তি বহুবাঁজারে 
091085, [07100 21955 নামে একটা নূতন প্রেন স্থাপিত করিলেন । 
ইইপ্ডিয়ান ফীল ডঃ উক্ত প্রেসে মুদ্রিত হইবে স্থির হইল। ফীল.ড অফিস 

ধ স্থানে উঠাইয়। লইয়! যাওয়া হইল । এই সময়েই ইত্ডিয়ান মিররে 

ত্বনামধন্য সম্পাদক নরেন্্রনাথ সেন (তখন যুবক মাত্র) ইগ্ডিগান 

ফীলডের লেখকরূপে যোগদান করেন। 
১৮৩১ খৃষ্টাব্দে “ফীল ড+ “ইউনিয়ন, প্রেসেই মুদ্রিত হয় । এই বৎস- 

রের প্রথমেই কিশোরীঠাদের সাহিত্যগুক ডি, এল, রিচার্ডলন 

ভারতবর্ষ হইতে বিপায় গ্রহণ করেন। কিশোরাটাদ ও 

নিযললিখিত মহাম্বগণের চেষ্টায় এই উপলক্ষে রিচার্ডদন সাহেবকে 

একটা অভিনন্দন ও পঞ্চপহম্র মুদ্রার একটা থলি উপহার প্রদত্ত 

হয় £-_ 

রাজ কালীকুষ্ণ বাহাছুর, র'জ| প্রতাপচন্ত্র সিংহ বাহাদুর, রাজ। 

প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাছুর, রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র পিংহ, বাবু জরকৃষ্ণ মুখো- 
পাধায়, বাবু যাদনকষঃ সিংহ, কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল, কুমার হরেন্তর- 

কৃষ্ণ, বাবু ফতীন্মষোহন ঠাকুর, বাবু অভয়চরণ মল্লিক, বাবু গৌরদাস 
বসাক, বাবু কৃণ্টকিশোর বোধ, বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্ায়, বাবু 

কৃষ্ণদাস পাল, বাবু চন্ত্রমাহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু নরপিংহদাস আটা, 

বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু স্থরেশচন্ত্র দত্ত প্রভৃতি । 

'এই বৎসরেই রাঙ্জনারায়ণ বন্থ ফীলংডে মাইকেল মধুস্থদনের 

তিলোত্তমাঁসম্ভব কাবোর সমালোচনা প্রকাশ করেন । 
এই বৎসরের আর ছুইটী প্রপিদ্ধ ঘটনা, কিশোরীঠাদের দুইজন 

প্রিয় সুদ, রাজ! ঈশ্বরচন্্র সিংহ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাঁধায়ের ইহলোক 
পরিত্যাগ। 
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ঈশ্বরচন্দ্র ফন্ডে'র একজন প্রকৃত হিতাকাজ্মী ছিলেন এবং 

সকল প্রকার দেশহিতকর বিষয়ে আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইতেন। 

ফিছুকাঁল তিনি ইগ্ডিদানফিল্ডেন্র লৌভাবিষয়ক প্রবন্ধাদি দম্পাদন 
করিতেছিলেন। ইহার মুত্র পর কিশোররীর্টাদ ফিল্ডে ইহার মৃত্তা- 

বিষর্ক একটা সুন্দর সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন। 

জুন মাসে হরিশ্চন্দ্রের মুত্যু হইলে কিশোরীচাদ এঁকল্ডে তাহার 

সুন্দর জীবন5রিত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিছুকাল পূর্বে আমরা 
তাহার অনুবাদ "সাহিত্যে প্রকাশ করিয়াছিল।ম। উহাতে হরিশ্চন্দ্ের 

জীবনচরিতেব অনেক উপকরণ আছে বলিপ্লা পরিশিষ্টে উহ! পুরমুদ্রিত 
হইল। * কিশোরাটাদ তীহার বন্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া 
হরিশ্চান্্রর মৃত্টীতে শে(ক প্রকাশ করবাঁব জন্য একটি সাধারণ সভাও 
আহ্ত করিয়াছিলেন। তাহাতেও তিনি হবিশ্চন্ত্র সম্বন্ধে একটি সুন্দর 

বক্তৃতা কবিস্লাছিলেন। 

এই বৎসর নীলবিপ্রবের আন্দোলন পূর্ণ তেজে চলিয়াছিল। বখন্ 
“অপময়ে হরিশ ম*লে। লঙের হ'ল কারাগার” তখন “ফিন্ডে কিশোরী- 
চাদ ও “পেটি,য়টে শিরিশচন্দ্ ঘোষ হরিশ্চন্ত্রের স্থান পূর্ণ করিযা- 
ছিলেন। শিক্ষিত দেশবাদী মাত্রেরই হস্তে ওথন কিন্ড ও হিন্নুপেটিয়ট 
বিরাঁজ করিত। 

ফিল্ডের গ্রাহকপংখ্য| বদ্ধিত হইলেও কাঁগজমুদ্রণ প্রস্তুতির ব্যয় এত 
অধিক হইত যে, উহ্াতে যৎস(মান্য লাভ হইত মাত্র। ইহা কিছুমাত্র 
বিচিত্র নে, কারণ তখন শিক্ষিত দেশবাপীর সংখা। নিস্তান্ত অল্প ছিল। 

ক্রীভাবিষয়ক সংবাদ ও মস্তব্যাদি প্রক্কাশ ক্রমশঃ রহিত হওয়ায় ইংরাজ্ 
পপ পা 

+ পরিশিষ্ট (ক)জষ্বা। 

২১ 
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গ্রাহকগণ একে একে কাগজ লওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। গুনিয়াঞ্ছি 

সিপাহীবিদ্রোহের পর হিন্দুপেটিয়টের জন্য হরিশ্চন্দ্রকে কেবলমাত্র 
তাহার সঞ্চয় হইতে অর্থ প্রদান করিতে হইত না। স্তরাঁং যদ্দিও 

১৮৬২ খুষ্টাবের প্রীরস্তে কিশোরীঠাদ লিখিয়াছেন-- 

“8 30109 01 01009909000690 1019259 ০1 [09791১91901 

00102090101) 270 00 05621911511100910 06 3০৮০7৪] 176%% 

₹/96151193 79191590116100 0109190 5900005 (3101) 95 01) 

€10177195610101%21191)5, /1769 ০00৮915 8700. 00০ ৬ 942171565) 

1101. 10050 1)9 2১501170901 5805000610 16) 211 110 

219 17009759600 0 00০ 07190795501 100015) 07০ 11610 

€17915 01 015 ০2 1802 আ10) ৪ 01101112001 1006 0119 
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ফিল্ডের আর্থিক অবস্থা এত মন্দ হইয়াছিল যে, উহার পরিচাঁলন- 

ব্যাপার ছৃক্ষর হইয়! উঠিয্নাছিল । এই সময়ে কিশোরীটাদের অন্যতম 

বন্ধু চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন ষে, ফিল্ডের একটা স্বতন্থ 

প্রেল থাকিলে পত্রি ক মুদ্রণের ব্যয় অনেক ভাস পাইবে । কিশোরীটাদ 
ও চন্দ্রকুমার উভয়ে মিলিয়া। 09071057935 নামে একটা মুদাযস্ত্ের 

প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
১৮৬২ ষ্টাব্ে কিশোরীর্টাদের তিন জন অক্কত্রিম বন্ধু ইহলোক 

হইতে অবস্যত হন। এপ্রিল মাসে দিঘাপতিয়ার রাজ। প্রসন্ননাথের 

মৃত্যু হয়। তাহার সহিত কিশোরাঁচার্দের কিরূপ প্রীতিসন্বন্ধ ছিল 
তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রাজ। প্রসন্ননাথের মৃত্যুর পর 
ফিশোরীচাদ তাহার পুত্র প্রমথনাথের অভিভাবকস্বরূপ হন। তিনি 

ও তাহার অকুত্রিম বন্ধু ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসনের ডাইরেক্টর রাজেন্ত্রনাথ 
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মিত্র প্রমথনাথের চরিত্রগঠনে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহাপিগের 
চেষ্টা বিফল হয় নাই। প্রমথনাথ দীঘাঁপতিষ! রাঁজ-বংশের গৌরব 

অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন এবং কিশোরীর্টাদ তাহ|র মৃত্যুর পুর্বে ১৮৭১ 

খৃষ্টাব্দে প্রমথনাথকে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বাজোপাধিতে সম্মানিত দেখিয়। 

যাইতে পারিয়াছিলেন। 

সেপ্টেম্বরে ফিল্ডের প্রথম সম্পাদক জেম্দ্ হিউমের মৃত্যুসংবাদ 

পাইয়া কিশোরীচাদ তাহার কাঁধ্যস্বন্ধে ফিল্ডে একটা মনৌজ্ঞ প্রবন্ধ 

লিখিয়াছিলেন । 

ইনার কিছু পুর্নেই কিশোবী্াদের আজীবনস্হ্বদ রমাপ্রসাদ 

রায়ের মৃত্যু হয় | কিশোরীটদ ফিল্ডে তাহারও একটা সুন্দর জীবন- 
কথা প্রকাশ কবিয়াছিলেন। 

“ফিল্ড সম্পাদনেব সহিত কিশোরীচীদ দীঘাপতিয়। রাজার 

এজেণ্টের কর্ম্ম করিতেছিলেন, ইহা! পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি 
নাটোবের মহারাণী শিবেধরী দেখীরও কাধ্য করিতেন। তাহার 
কন্মপটুতার বিষয় অবগত হইয়া ৯৮৬৩৩ খৃষ্টাবের মধ্যভাগে কুচবিহা- 

রের মহারাঁজ। তাহার রাজ্যে সুশৃঙ্খল স্থাপনের নিমত্ত কিশোগীচাদের 

সাহাধ্যপ্রার্থ হন। তিনি পঞ্চসহত্র মুদ্রা ও কয়েকজন বরকন্দার্গ 

পাঠাইয়া কিশোরীঠাদকে অবিলদ্বে কুচবিহারে আগমন করিতে বলেন। 

তখন মহাবাজ। বাহাদুব সক্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত । দেশে অন্তবিপ্নব 

স্ুচিত হইয়াছে । অমাত্যগণ ঢই দলে বিভক্ত হইয়াছিলেন। এক 

পক্ষ মহারাজার এক মহিষীর কয়েকমাস মাত্র-বয়স্ব পুত্রকে দিংহাসলে 

বসাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, অপর পক্ষ অন্য এক মহিষীর দত্তকপুত্র 

গ্রহণের ক্ষমতালাভের জন্য চেষ্টা পাইতেছিলেন। এই সময়ে বিদেশীর 

সেই দেশে যাঁওয়া নিতান্ত নিরাপদ ছিল না। কিশোরীর্টাদের হিতৈষি- 
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গণ তাহাকে দেই স্থানে যাইতে নিষেধ করেন এবং তথায় ধাইলে ষে 

উহার প্রাণসংশয়, এরূপ জ্াশঙ্কাও গ্রকাঁশ করেন। কিন্ত কিশোরী- 

চাদ পূর্বেই মহাঁরাঁজরকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি 
কর্তৃব্যে অবহেলা প্রদর্শন করিবার ব্যক্তি ছিলেন না । ১৮৬৩ খুষ্টাব্ধের 

মধ্যভাগে তিনি রেলে কুঠির। পর্য্যন্ত গমন করিয়। ছ্রিমারে উঠেন । 

সিরাজগঞ্জে তাহার জনৈক ইংবাজ প্লাণ্টার বন্ধু মিঃ ব্যারি কর্তৃক 

প্রেরিত বাম্পীয় জলঘানে আরোহণ করিয়। কুচবিহারে গমন করেন । 
কিন্তু মহারাজ তখল সংজ্ঞাশূন্য এবং কোনমতে তিনি তাহার সাক্ষাৎ 

পাইলেন ন। কির়দিবসের মধ্যেই তিনি তাহার কুচবিহারের বন্ধুগণের 

নিকট অবগত হইলেন যে তাহার প্রাণনাশের চেষ্ট। হইতেছে । 
কুচবিহারের তদানীন্তন আবকারী কালেক্টর চন্দ্রকুমার নন্দী ও 

বিচারপতি কুর্ধ্যকুমার রাঁয়চৌধুরীর * চেষ্টায় তিনি কোনওক্রমে 
রজনীতে নৌকাধোগে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়। প্রাণরক্ষ। 

করিতে সমর্থ হন। মহারাজার মৃত্যুর পর কুচবিহাররাজ্য “কোর্ট 

'অব ওয়ার্ডসেশ্র অধীন হয়। ভুটানের কমিশনর বাহাছুর (মঃ হটন 

কুচবিহারের যুথাষথ অবস্থ! জানিবার জন্য পরে কিশোরীটাদের নিকট 

পল্জ প্রেরণ করেন এবং তাহাকে যে পঞ্চসহঅ মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল 

তাহার হিসাব চাহেন | যদিও এ টাকা মৃত মহারাজ কর্তক বিন 

* চন্দ্রকুমার ও হুর্যযকূমার উভয়েই পরে কন্মচ্যুত হইয়াছিলেন। চলদকুম'র 

কর্মচাত হইয়া ফিছু দিন কিশোরীটাদের বাটাতে অবস্থান করেন। কিশোরাাদ 
সেই সময় উ+হ।র অ্বনা হাইকোর্ট হইতে অন্থবাদের কাধা আনিয়া দিতেন। পরে 
কিশোরীচাদ ভাহাকে কমিশনার হটন সাহেবের নিকট সপারিষ করাতে চন্দ্রকুমার 
হুটনেয জুডিশিয়াল হেড এসিষ্টান্টের বর্খ প্রাপ্ত হন। পরে তিনি একর! 
এপিষ্টান্ট কমিশনার হইয়'হিলেন। ইহীর পুত্র সিছেটের একজন সঙ্তান্ত বাক্তি। 

সুর্বাকৃমীরঃ কিশোরীঠাদের জাঁন'ভ্তা শ্রীযুক্ত শীলমণি দের চেষ্টায় তাহার জন্মভূমি 
(বিফুপুরে নব-রপিষ্ঠারের কর্ণ প্র হইয়ছিখেন | 
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টক্তিতে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং উহার কোনও হিসাব গ্রদ|নের কথ। 
ছিল না) তথাপি কিশোরীঠাদ উহার একটী হিপাব প্রস্থত করিয়া 

কুচবিছার যাতায়াতে ব্যগমাত্র শুহণ করির। বাকী টাকা হটন 
সাহেবকে প্রত্যর্পণ করেন এবং তৎ্সহি৩ কুচখিহারের একটা মনোজ্ঞ 

বিববণ লিখিকস। গ্রেবণ কবেন। কনখনার মস্কাধয এককালে তাহার 

সাধুতা ও পা্ডিতঠ্যের নিদর্শন গাপ্ু হহযর়া তাহাকে ক।লকাভাঁয় এজপ্ট 

নিধুপ্ত করেন। কিশ্পোতীচান ক্জিকাল এই কম্ম করির/ছিলেন। 
পবে অসুস্থ ঠাবশতঃ এই কন্ম তাগ কবেন। 

কু খিহাবে কিশোশাচান্দব উপস্থিতি এবং ভত্রস্বাস্থ্য হইয়া কলি- 

কাতায় গ্রগ্াগমন হ পগুনানফিন্ডব প্রচার বন্ধ হইবার অন্যতম 

প্রধান কাবণ। গ্রাহকগণ ফ্ল্ডি আর কি শ'ধাটঠ্াদর সেই প্রণ্তভা- 

প্রধীপ্ত গ্রবন্ধাশী দেখিতে পাইলেন শা । কিশোরাচাদের পুর গ্রতিম 

জামাঙ হও্ডযানফিল্ডেব সহকাণী সম্পাদক এমুক্র নীপদণি দে তাহ।র 

সহপাঠী ৬ নীলনণি কুমাৰ মহাশয় ও ভাঙগাৰ আকিসের অন্যতম 

কম্মচারী মিঃ ডিপ্জা আব? কিছুপিন ইও্িঙ্ানফিন্ড পনিচালন 

কবিতে প্রয়াদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাধিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ 

হয়। কারণ কিছুগিন পুন্বে বাঙ্ছালা গবর্ণ মন্টেব তদানীন্তন সেক্রে- 
টাবী মিঃ (পৰে শ্যব) আশণি ইডেন খিন্েব সহকারী সম্পাদককে 

তাভার অফিসে কম্মে ননূঞ্জ করিয়াছিলেন এবং তাহাব সহকারিগণও 

মিলিটারী একাডণ্ট হবিসে কম কবিতেন। এই কম্মেরে উপব 

ই্ডয়ানফিল্ড সম্পাধন অসাধ্য হইল । 

১৮৬৫ থুষ্টান্দের ১৮ই মে তাবিথে হিন্দপটি ঘটে প্রকাশিত একটি 

বিজ্ঞাপন হইতে দৃষ্ট হয় যে, উক্ত দিবস হইতে ইগ্ডিয্সীনফিলড হিন্দু 
পেটিয়টেরু সহিত বুক্ত হয়। কৃষ্ণদাস পাঁজেব অন্থুবোধে কিশোরীঠাদ 
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পেটিয়টে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধীদি লিখিতে প্রতিশ্রত হন এবং 

মধ্যে মধ্যে ছুই একটি প্রবন্ধ লিখিতেন। রাণী কাত্যায়নী ও প্রসন্ন- 

কুমার ঠাকুরেব মূতাব পর পেটি,য়টে তাহাদিগের যে সুন্দর জীবনকথা 

প্রকাশিত হয়, তাহা কিশোরাটাদের লিখিত বলিয়া অনুমান করিবার 

বিশেষ কারণ আছে। এই স্থানে বলা যাইতে পাবে ৬ কৃঞ্খদান পাল 

হিন্দুপেটিয়টে প্রধান প্রধান বিষয়গুপি আলোচনা করিবার পুর্বে 

প্রায়ই কিশোরীটাদের উপদেশ লইতেন। প্রায়ই কিশোরাচাদের 

বাটীতে রমানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, পাযাবীচাদ মিত্র, রাজের 

লাল দিত্র গ্রভৃতি মহাত্মগণের সহিত এই সকল বিষয়ের আলোচন। 

হইত। এই আলোচনাব ফল পরসপ্তাহে কৃঞ্দান হিন্দুপেটিয়টে 

লিপিবদ্ধ করিতেন। কৃষ্দাসেব প্রবন্ধ গুলি যে যুক্তিপুর্ণ ও সারগর্ড 

এবং তাহার সিদ্ধান্ত ষে নিভু্ল হইবে তাহাতে আশ্চধ্য কি? কারণ 

দেশের শ্রেষ্ঠতম মস্তিষ্কগুলিব সম্মিলন হইতে ইহাধিগের জন্ম । 

আমরা ইওিয়ান ফিল্ডর ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম । 

ফিল ড কিশোরীদের নামেব সহিতই সম্বন্ধ, কারণ প্রথম সম্পাদক 

£এবেল ঈষ্* অধিককাঁল সম্পাদকত্ব করেন নাই। কিশোরীচাদের 

সময়েই কিল-ড দেশের সর্জাপেক্ষ। অধিক কার্ধা করিয়াছে) নীপদর্পণ 

মৌকদ্দম| ও নীলবিগাবের সময় ফিল অসানান্য প্রাঠষ্ঠা লাভ 

করিয়াছিল। কিশোরীটাদের নিঙাঁক মত ও তেজঃপূর্ণ সমালোচন। 

সকলেই সুগ্বচিন্তে পাঠ করিতেন । 
০ 



নবম পরিচ্ছেদ 
দেশসেব।-ত্রিটণ ইণ্ডিযান একদানিঘেসন 

মাননীয় কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছেন, “বাধু কিশোবীর্টদ মিপ্র 

একজন নি শ্লীক দেশপক্ষসমর্থক ছিলেন। সংবাদপত্রের স্তস্তেই হউক, 

কিন্ত ব্রিটিশ ইগ্ডিম্ান এসোসিয়েসনের সভাগৃহেই হউক, কিন্বা টাউন- 

হলেই হউক তিনি কোনও বিষয় বপিতে সঙ্কুচিত হইতেন না, 

তাহার অভিমত এবং উপদেখ ক্ষমতাশালী বাক্তিগণের সন্তোষজনক 

হউক বানা হউক । তীহার অসাধারণ প্রত্বাৎ্পন্নমতিত্ব ও স্থন্দর 

বাকৃ্পটুতা৷ ছিল এবং তাহার বক্তৃতাগুলি এইজন্য গ্ায়ই অত্যন্ত 
হূদয়গ্রাহী হইত।” “ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়াস্র ভূতপুর্র্ব সম্পাদক এবং 
স্থ প্রসিদ্ধ টাইমস্ পত্রের ভার তবর্ষীর সংবাদদাতা জেমস ক্ট্ুলেক্জ 

“ভারতে ইংরাজশাসন ও লোকমত” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “আমি 

এপর্যন্ত যতদূব দেখিয়াছি, হিন্দুিগের মধ্যে কিশোরীটাদ একজন 
অতীব সাহসী পুকষ ছিলেন, এবং যদিও তাহার সহিত আমার দুইবার 

মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তথাপি আমি যুরোপীয়গণেৰ অযথা তোষা- 

মোদের প্রতি তাহার নিতান্ত অবজ্ঞ| লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়া- 
ছিলাম । তিনি কলিকাতায় একটি নিভশক ক্ষুদ্র দেশীয়দিগের 

দলের অন্যতব ছিলেন, ধাহাদিগকে কোনও গবর্ণমেন্ট অবজ্ঞা করিতে 
পারেন না এবং ধাহাদিগকে কোনও বুদ্ধিমান গবর্ণমেণ্ট অবজ্ঞা 
করিতে ইচ্ছা করেন না ।” 

আমর। পুর্ব পরিচ্ছেদে সংবাদপত্রের দ্বাবা কিশোরীষঠাদ কিরূপে 
দেশপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান কবি, 

রাছি। এক্ষণে “ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এশোদিয়েসন' প্রভৃতি রাজনীতিক 



১৬৮ কিশোরীঠাদ মের 

সঙ্ঘ হইতে কিরূপে স্বদেশের হিতদধন করিয়াছিলেন তাহ। দেখাইতে 
চেষ্টা পাইব। 

ব্রিটণ ইগ্ডিক্সান এশোনদিয়েপনের ইতিগাঁদ অভীব কৌতুগলো- 
্দীপক। আজি এই পূর্বগৌরবন্রষ্ট শক্তিহীন প্রতিষ্ঠানটার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলে অতীতের বহু গৌরবকাহিনী স্বৃতিপথে সমুদিত হয় 
এবং ততসঙ্গে ইহার অবনতির ইঠিহান আমাদের মনে ছুঃখ ও নিরা- 

শার ভাব সঞ্চার করে৷ মনে পড়ে একদিন এই সভা হরিশ, গিরিশ, 

বামগোপাল, প্যারী818, কিশোবাটার, কঙ্গদাস, রাধাকান্ত, বরমানাথ, 

রাজেন্দলাল, দেবেন্দ্রনাথ, দিগর্কর, যতীন্্রমোহন প্রভৃতি বঙ্গনন্ত।নের 

প্রতিভার লীলাক্ষেত্র ছিল; মনে পড়ে একদিন এই সভা ভারতবধীয় 

পালিয়মেন্টরূপে পরিগণিত হইবে দেশবাসীর মনে এইরূপ আশার 

সঞ্চার করয়'হিল। তখন ব্রিটণ ইণ্ডিপ্রান এখোসিক্সেপনের অভিনত 

না লইয়া গব্ণমেন্ট কোনও প্রকার নুন বিবি প্রণয়ন করিতেন না, 

গবর্ণমেণ্টের নিকট সভার অসাধারণ প্র তপত্তিছিল। বিটিশ ইওিয়ান 

এশোসিয়েদন দেশবাপী ও গবর্ণমেপ্ট উভয়েরই সম্পূর্ণ বিশ্বীদভাঁজন 

হইতে পারিয়াছিলেন; ইহার কাবণ এই যে, ধাহারা এই সভার 

প্রাণস্বরূপ ছিলেন তাহারা কখনও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই, 

ন্যায়ের পথে চিরদিন বিচরণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন । 

দ্বরকানাথ ঠাকুবকে এদেশের র'জনীতিক আন্দোলনের পিত। 
বল। যাইতে পারে। এই মহাম্ম কর্তৃক [91101710575 4550018- 

01) বা জমিদার সভার প্রতিষ্ঠার পুর্বে এদেশে কোনও প্রকার 

রাজনীতিক আলোচন। হইত কিনা সন্দেহ । কিশোরী্টাদ ১৮৭৯ 

ৃষ্টার্ধে একটি বক্তৃতায় ব্রিটিশ ইগ্ডিরান সভার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অতি 

লুন্দবভাবে বিবৃত করেন । আমরা এই স্থানে সেই বন্ততাটির মন 
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মৃবম পবিচ্ছ্দ ১৩২ 

প্রদান কবিতেছি £--“অন্ধ শতান্ী পুর্ব কথা স্মবণ করুন। 
তখনকার দেশের ইতিবুন্তের প্রতি দষ্টিপাত কবিলে বাজনীতিকক্ষেপ্রে 
আমাদের জীবনের কোনও লক্ষণ দে তেপাওয়া বায় না। ্উচ্চপদস্ত 

রাজকর্মচাবী ও রাঙ্গপ্রঠিনিণিগণকে অভিনন্বণ্পর প্রধানের প্রস্তাব 

উপস্তাশিত কবা৷ এবং অভিনন্দনপত্র প্রধান কবা ব্যঠীত আব কোনও 

রাজনীতিক আন্দোলন সন্তন, ইঠা কাভাবও বোধগমা হয় নাই । বোধ 

হয় ওয়াবেন হেষ্টিপেব গবণর জেনারেপেৰ আদন ভতে অবসর 

গ্রহণকাঁলেই অভিনন্দনপত্র প্রথম প্রদত্ত হয়। হঠিশ্পমাজেব অন্যতম 

নেতা মদনমোহন দন পুন বপিকলান দষ্ প্রমুখ দেশবাসগণ সেই 

পত্রে স্বাক্ষব করেন | পববগ্ডী বাচপতিপ্পিগণেব অবসবগ্রঠণকালে ও 

এপ 'অভিনন্দনপত্র প্রান্ত হা। আশখাব স্মবণ হয় নে, যিনি এত 

দেনীয় লক্ষ লক্ষ অধিবাপীৰ চিরকুতও ঠা হান হহগাঙিলেন সেই লর্ড 

উইপিরাম বেটিক্টকে আনন্দনপব প্রধান করিবার জন্য আক5 

একটি সাধাণ। সভায় একজন রাজ খ।ার্থগ প্রস্তাব কবস্বাছিতেন বে 

লেডি বেটিঞ্চকে একটি স্বশুথ মতিনন্দন পত্র প্রধান ববা হব 1 

আমাদেব মধো দ্বারকানাথ ঠাকুবহ সন্বপ্রথম বিধিসঙ্গত বাঁজনীতিক 

আন্দোলন কাশাকে বলে এবং তাহার 6? উপকারিতা ভাভা এষিয়া 

ছিলেন। অভিজাত সন্প্রনানের শক্ত কতন্ৰ এবং সেই পপ্তর 

উপধুক্ত খ্যবহাৰ দ্বাৰা কিৰপে দেশেব শান কার্ধোৰ স্ুবাবঙগা করা 

যাইতে পাবে তাহ। জদয়ঙ্গঘ কর্তা তিন ১০৩ খুতাদ তুনাই মাসে 

ল্যাগুকোল্ডাপণ এশোদিযেসন (জমিদাত্সভা ) স্রটিঠ বাধন । ভাহাব 

আবাসভবন-সশ্লগ্ন একটি বাটীততি এই সঙাব অধিবেশনাপি হইও। 

মিঃ ডব্লিউ, সি, হাবি ও বাব প্রসন্নকুমার ঠাকুব এই সভাব সম্পাধক 

ছিলেন। এহ সভার সংস্থাপন সংবাদ গবর্ণস্ণ্টের পোচবে তানয়ল 

২২ 



১৭৪ কিশোরীটাদ মিত্র 

করিলে সেক্রেটারী মিঃ প্রিন্সেপ সাহেব সম্পাদককে লিখেন £-- 

«আপনাদের ৭ই ত'রিখের পত্র এবং তত্সহিত প্রেরিত আপনাদের 

সভার অনুষ্ঠানপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি । “চেম্বার অব কমার্স” যে ভাবে 

গবর্ণমেন্টকে পত্রা্দি প্রেরণ করেন আপনাদের সভ। সেই ভাবে 

পত্রব্যবহার করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়।ছেন। প্রত্যুন্তরে জানাই- 
তেছি, বাঞ্গালার মাননীয় ডেপুটী গবর্ণর মহোদয় সকল সম্প্রদায়েরই 

নিকট হইতে সেই সম্প্রনাক্কের অথবা সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রন্তাবাদি 

সর্ব্দ গ্রহণ করিতে ও বিচার করিতে গ্রস্তত। ভূমিকর ও বিচার, 

বিভাগ সংক্রান্ত প্রন্তাবাপি গরর্ণমেন্টের সেই সই বিভাগের সেক্রে- 
টারীর নিকট পাঠাইতে হইবে ।” 

গবর্ণমেণ্ট লা।গুহোল্ডার্প সোৌসাইটার অগ্তিহ্থ স্বীকার কবিলে এক 

সম্প্রদ্দায় ভয়ানক অপন্থ হন। “ফেওড অব ইও্ডিরা? বলেন এ সভা 

হে-মাইনী। “কুরিয়ার” বলেন গবর্ণমেন্ট এই সণাঁকে ভৃমিস্ব বাধি- 

কারিগণের প্রতিশিধিবূপে স্বীকার করিয়া উহার সহি পত্রব্যবহার 

করিলে আশঙ্কার কারণ আছে । কিন্ত গবর্ণমেণ্ট তংকালীন সংবাদ- 

পত্রপরিচাঁলকগণ অপেক্ষা দূরদর্শী ছিলেন এবং দেই সভার সহিত 
পত্রব্বহার করায় কোনও বিপদ বা অন্যায় ঘটিতে পারে এপ 

আশঙ্কা করেন নাই। ভূম্যধিকারিগণের পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় 

কতকগুলি প্রশ্ন সেই সভা কর্তৃক আলোচিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে 

লাখেরাজ প্রত্যাহার এবং ব্রাজশ্ব আদারের জন্য জমিদারী বিক্রয় 

প্রভৃতি প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহের বিরুদ্ধে আন্দোলন উল্লেখযোগ্য । 

এই সভা! লাখেরাজদারদিগের পক্ষ নি গীকভাবে সমর্থন করিয়াছিল। 
এই সার চেষ্টান্স টাউনহলে একটি বিরাট সাধারণ সভা! আহত 

হইয়াছিল। লাখেরাজ প্রত্যাহারের বিকদ্ধে গবর্ণমেন্টকে আবেদন 
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'কর! সেই সাধারণ সভার উদ্দেশ্য ছিল। সেই সভায় দিং টিকেন্স 
একটি ওজন্ষিনী বস্ত তায় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব যে কিরূপ অন্যায় ও 

নীতিবিগহিত তাস প্রদর্ণন করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও এ বিষয্কে 
দীর্ঘ বন্ত ত। কবেন। তাহার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল 
এবং উপস্থিত সভ্যগণেব প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াহিল। যদিও বক্ততাটি 
স্ন্দর ও সাধু ইংবাঁজী ভাষায় সঙ্জিত হয় নাহ, তথাপি উহা কঠোর 
ও অকাট্য বুঞ্সিতর্কণমন্বিত হিন। লাখেরাজ প্রত্যাহারের সমর্থন- 
কাবা শ্রীগানপুরেব সংবাদ-পত্রটি সম্বঙ্ধে তিনি বলেন উহা ভারতবর্ষের 

(111674 ) বন্ধু নহে ভারতবর্ধের (190) শত্রু । তিনি বলেন যে, 

গবর্থমেন্টেৰ এই ধ্ব*সনীতির বিকদ্ধে সেদিন দেশবানীর মধ্যে তিনি 

একক প্রতিবাদ করিতে দণ্ডাস্মান হইয়াছেন) কিন্তু শীঘ্রই একদিন 
আসিবে যেদিন হিন্দুকলেজের নখীন ছাত্রগণ দেশহিতের জন্য দলবদ্ধ 
হইয়া তাহাদিগের অভাব বিমোচন এবং রাজনীতিক অধিকার রক্ষ 

কবিবধার জন্য বদ্ধপরিকর হইবে। তাহার ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্য 

হইয়াছে বর্তমান সভা ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; কারণ 

প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ হইতে ঈশ্বরচন্ত্র ঘোষাল 
পর্য্যন্ত এই সভার কয়েকজন সর্বাপেক্ষা কন্মনিপুণ এবং আগ্রহশীল 

সভ্য হিন্দকলেদে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। টাউনহলের সেই 
সভা লাখেরাজ প্রত্যাগারবিধিব্র বিকদ্ধে এরূপ তীব আন্দোলন 

করিয়াছিল যে গবর্ণমেণ্ট উহা পরিবর্তিত করিয়া ৫০ বিঘার কম 

লাঁখেরাজ জমি গুলিকে উহার কবল হইতে অব্যাহতি দেন এবং উহার 

বিস্তার বন্ধ করিয়া দেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ইংলগ্ডে গমন 

করেন তখন জজ্ঞ টমসনের সহিত তাহার আলাপ হয়। ইনি সেই 
যুগের একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এবং আমেরিকায় ক্রীতদাস 
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প্রথা রহিত করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন । দ্বারকা- 

নাথ তাহাকে ভারতবর্ষে আদিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন । ১৮৪২ 

খৃষ্টাব্দে শেষভাগে উমসন এদেশে আসিলেন। তাহার অনন্যপাধা বরণ 
বাগ্মতা সমস্ত কলিকাতায় ব্ছ্যংতরঙ্গ প্রবাহিত করিল এবং হহাতে 

অপুর্ব ফন গ্রহ্ুত হইল। সন্বপ্রথতম ছোট ছোট রাজনীতিক সভা 

ব।সমি'ত সৃষ্ট হইতে লাগিল-ইহাঁতে হিন্দুকলেজের ছাত্রগণেরই 

প্রবান্য লক্ষিত ইইত ॥ অপশেষে উহা ভইতে একটি স্থায়ী সভা 

বেঙ্গণব্রটণ ইগ্ডয়। সোসাহটা স্থাপিত হইল। জঙ্ঞ্ টমসন উহার 

সভাগাত এখং পারচাপ মিত্র উহীর সম্পাদক পির্ধাচিত হইলেন। 

এই সভার অধিনাংশ ভাই সন্থ্বান্ত মধাবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিপেন_- 

প্রজাঁ।দগের প্রত ৫ দের সমধিক সহান্তড়ুতি ছিল। প্রজাধিগের অবস্থ। 

চব্বতবা এহ সভা অনেক তথা সংগ্হ কররয়াছল । সংক্ষেপতঃ ল্যাও, 

ঠোঁল্ডার্প সোদাহতী জমিদারপক্ষে যাহা করিয়াছিল, এই সভা প্রজা 

দগের পক্ষে তাতাই কবিয়াছিল। সেই পুগে নিজ নিজ উদ্দেশ্য 

গিচর জন্য উভর সভাই প্রশংসণার কাধ্য করিয়াছিল। কিন্ত ছুইটা 

সভার বিভিন্ন সম্প্রপাগ্ধের লোক শিজজ নিজ সম্প্রদাযজের উন্নতির জন্য 

চেষ্টিত হিলেন বলিয়া সঙ্াদ্ঘর়ের অকাপমূঠ্ঠা থটিল। লাগহোল্চাস' 

সোসাহ্টা কেণল জন্দারধিগের পক্ষ সন্র্থন করিতেন, বেঙ্গল ব্রিটিশ 

হপ্রির। সোলাহট কেবল প্রঙগাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেন ; সমগ্র 

মান ব। দেশের উন্নতি চেষ্টার মবো যে সংহতি জীবনীশক্তি নিহিত 

থাকে [হা কোনটিতেই হিল না। সুওরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার 

কারণ নাই থে হুহটা সভ1 সংমিবিভ ঠইক্জী এরটিন ইওিডয়ান এসো” 

সিয়েশনে' পরিণত হহ্য়াছে ৮ 

প্রকৃত কথা এই যে ধারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর জমিদার 
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সভ। (ল্যাওহোল্ডার্ঁ এসোসিয়েশন ) অতি হীন দশায় পতিত হয়। 

য্দও রামগোপাল থোষের চেষ্টায় 'ব্রিটিশ ইগ্ডিয়! সোসাইটা” কোনও- 

রূগে আপনার অপ্তিহ রক্ষ। কবিতে পারিগাছিল, উহ! সমশ্ন দেশের 

প্রতিনিধ নহে বলিয়া গবরনেন্টের নিকট সবশেষ সন্মান প্রাপ্ত হর 

নাই। অবশে.ৰ ১৮৫১ খুষ্টর্দে ৩১শে অক্টোবর প্রধান৩ঃ রামগোপাল 

ঘোষের প্রযা,ই ছুইটী সহ সংদনিত হয় । এই বুল সভার নাম 

“ব্রিটিন ইরান এসোসিয়েশন” । এই সভার প্রথন কার্ধ্যণির্বাহক 

সমিতির সগ্যগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই নানগুলির প্রতি 

দষ্টিপাত করলেই এই সভ। কিরূপ শক্তিশলী পুরুবগণের প্রতিভার 

ল]লাক্ষেত্র ছিল ভাঁহ। গ্রুতীত হহবে 2 

রাজা রাধাকান্ত দেব “*ত সভাপতি 

রাজ। কালী দেব "০" সহঃসভাপতি 

রাজা সতাচরণ ঘোঁবাল রঃ সত্য 

বাবু হরঝুমার ঠাকুব 

,. প্রপন্কুমার ঠাকুর *** 

১ রমানাথ ঠাকুর 

»১ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

১ আশুতোষ দে 

,, হরিমোহন সেন 

» রামগোপাপ ঘোষ 

১ উমেশচগ্র দত্ত 

», কর্ককিশোর ঘোষ 

১ জগধাশন্দ মুখোপাধ্যায় 

, প্যারীচাদ দিত *** 
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বাবু শর্তুনাথ পওত -** সভ্য 

১ দেবেঞ্চনাথ ঠাকুর ৮০, সম্পাদক 

পিগন্বর ত্র -** সহঃসম্পাদক | 55 

ব্রিটিশ হপ্ডিগন এসোদিফেশনের প্রতিষ্ঠাকালে কিশোরী্টাদ কলি- 

কাতায় অনুপস্থিত হিলেন। কাঁলকাশায় প্রতাগমনের কিছুকাল 

পরে ঠিনি এই সভায় যোগদান করেন। উক্ত সভার বাৎসরিক 

কার্ধ্যবিবরণদৃষ্টে প্রতীত হয় ষে ১৮৫৯ খুষ্টান্ে তিনি উহার কার্্য- 

নির্ববাহক-সমি ওর সভ্য নির্বাঢিত হন। এই পদ তিনি মৃত্যুকাল 
পধ্যস্ত অর্ধকার করিয়াহিলেন। 

হরিশ্চন্্র মুখোপাধায়ের স্থৃতিসভার রামগোঁপাল ঘোষ বলিয়াছিলেন 

যে “সমিতিতে প্রায় ছুই শ্রেণীর সভ্য থাকেন, এক শ্রেণীর সভ্য যথার্থ 

কাধ্য করেন, অপৰ্ন শ্রেণীর সভ্য কেবল অনুমোদন করেন। হত্রিশ- 

চন্দ্র প্রথম শ্রেণীর সভ্য ছিলেন |” এই মন্তব্য কিশোরীষ্টাদ সম্বন্ধে ও 

প্রযুক্ত হইতে প্রারে । ৰাতুবিক ধাঠারা ১৮৫৯ খুষ্টাবৰ হইতে ১৮৭৩ 

খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগের বিটিশ ইগ্ডর়ান সভার ইঠিতাস আলোচন। 

করিবাব্র অবকাশ পাইয়াছেন, তাহার] জানেন উহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় 

কিশোরীটাদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে নিখিত আছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 
ব্রিটিশ ইওডয়ান এসোসিয়েশনে রাজা রাজেন্দ্রলাল ঘিত্র একটি বক্ত তায় 

প্যারীগদ মিত্রের মৃত্যুতে খোক প্রকাশ করিয়া বলেন-_ 

"তিনি এবং তাহার ভ্রাতা শ্বগীর কিশোরীচাদ মিত্র সমিতির 

প্রত্যেক কারধ্যেই নিরতিশক্ন উদ্যমশীল হিলেন; এবং আমাদের 

প্রথমকার আবেদন-নিবেদন, সাময়িক পত্রিকা, কার্যবিবরণী ও 

সভাম্ম আলোচিত বিষদ্ুসমূহ সমস্তই তাহাদের ধীশক্তির পরিচ্ব 
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দিতেছে । আমার নিকট তীঁহাদেব অভাব বডই তীব্র, কারণ 

তাহার] টন্ভয়েই আমাব পুবাতন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন 1” 

ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনে অধিবেশনলমাতে কাশাবীধাদ 

যে সকল সাবগঠ বক্ততা কবিয়াছিলন, এক্ষণণ তা'হাঁৰ পব্চি 

প্রদান কল' নিষ্পয়োজন । কারণ সেই সকল বন্ত তাতে তৎসাময়িক 

টি 

রাজনীতিক 'পশ্নাদিব আঃলাচনা আছে, জমাদুব ববপান প্রস্ক্ত 

আধুনিক পাঠকগণের নিকট তাহান গুকন্ব সঙ্গককপে উপলব্ধ 

তইবে না) নিয়ে করেকটি বক্গ তাব উল্পখগাষ কবা গেল 2 

তাঁবিখ ব্ষিয় বা উপগক্ষ 

২৯শে জানুয়ারি ১৮১-বিটিশ ইঞ্ডিয়ান এলোনারশানব নবম 

বার্ধক অধিবেশন । 

৭ই মার্চ ১৮৬৩--পঘার চাল উদ (সোক্ুটাতী অব ছ্েট)কে 

ধনাবাদ 'প্রদান। 

২৫শে নভেম্বব ১৮৩০-বিটিন ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনেব বিশেষ 

অধিবেশন । 

২৪শে ফেকরাবি ৬৭-- ১, দ্বাদশ বার্ষিক 'অধবেশন । 

১৫ই ফের্ুয়াবি ৬৫-- ১, অ্রয়েদিশ ১১১ 
১৯শে হ্গলাই ৬৫-_- ॥১ মাসিক অ ধবেশন। 

২১শে এপ্ঠিল ৬৮--লর হালিফ্যাককে ধনাবাদ গ্রদান। 

৩১শে ভূলাই ১৬-বিটিশ ইঙ্ডিরাঁন এসো সরেশনেব ষান্মাসিক 

অধিবেশন । 

৬ই মাচ্চ ৩৭--- ১ পঞ্চণশ বাবিক চ 

১৮ই সেপ্টেম্বর ৬৭ ,১ যান্ম[সিক রঃ 

২৭শে ফেব্রুয়ারি--৬৮ ১, যঞ্ঠদশ বার্ষিক 



১৭৬ কিশোবীচাদ মিত্র 

২৪শে ফেব্রুয়ারি ৬৯ সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে 

৩১শে মার্চ ৭০ অষ্টাদশ রা 

৪51 এপ্রিল ৭৩ বিশেষ নি 

২২শে সেপ্টেম্বরে ৭৭ সাধাৰণ ্ 

২৪শে ফেক্য়ার ৭১--ব্রিটিশ ইও্িয়ান এসোপিয়েশনের উনবিংশ 

বার্মক অধিবেশন । 

৩রা এশ্রিল ৭১--চিরস্থারী বন্দোবস্ত । 

৭ই জুন ৭১--বিটশ ইপ্ডগ্সান এপোপয়েশনর পেমাপিক 

অধিবেশন | 

১৭ই নভেম্বর ৭১ রী ণ 

১৪ই মাচ্চ ৭২ রঃ বি“শ বাধেক 

২*শে সেপ্টেন্বর ৭২ এ দৈদাণিক নর 

২৩শে নভেম্ববু ৪২ ফানেডক ধন্যবার প্রদান 

এতদ্বাতীত বিটিশ ইগিক্ান সভার উদ্রোগে যেসকল মাধারণ 

সভ হইত, তাাতে তিনি প্রারহ সুপ্দর সুন্দর বন্ত তা প্রধান করিয়া 

জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কারতেন। বথা- 

তারিথ শ্বির বা উপলক্ষ 

১২ই জুলাই ৩১--হরিশ্চন্্ মুখে পাদ্যায়ের স্মতিলভা । 

১৪ই এল ৬২-স্যর জন পিউব্র গ্রান্টের সন্মানার্থ সভা | 

১৪ই মে ৬৭--রাজা নার রাধাকান্ত দেব বাহাগরের স্মতলভা | 

২২শে ফেব্রুয়ারি ৬৮-রামগোপ।ণ ঘেবের স্বৃহিনভা | 

২রা জুলাই ১৮-শিক্ষা ও পথকর খিলরে | 

২৯শে অক্টোবর ১৮ প্রসন্ন কুমার ঠাকুবের স্মতিসভা। 
২রা জুলাই +*.-শিক্ষাবিষয়্ে। 
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ওর! জুলাই ৭১-_চিরম্থায়ী বন্দোবস্ত বিষন্বে । 
পরলোৌকগত মহাত্বগণের স্থৃতিসতায় কিশোরী্টাদ মিত্র কর্তৃক 

প্রদত্ত বন্ত.তাগুলিতে সেই সেই মহা খ্লাদিগের জীবনচরিতের অনেক 
উপাদান আছে। সেইজন্য কয়েকটা বজতার অনুবাদ পরিশিষ্টে 
প্রকাশিত হইল । 



দশম পাঁরচ্ছেদ 
সাহিত্য -সেব। 

মাননীয় মিষ্টার পি, ই, বাকল্যাওড লিখিয়াছেন, *প্রতীচয- 
সাহিত্যাজ্ঞানের অমূল্য ভাগ্ডাবেব অপিকাবী, ই*বাজী বচনাপদ্ধতিতে 
বিশেষ পারদর্শী, তাহার দেশব'পিগণেব মধ্যে কিশোবাঠার অনাতম 
অত্াত্রুষ্ট লেখক বলির! পরিগণিত হইয়াছিলেন। জীবনকথা, 
ধর্মুকথ|, ব্যবপ্তা, রাজনী15, সমাজনীঠি, কৃষি তত্ব প্রত সাহিতোব 

সকল বিভাগই ভিন সপন করিয়াছিলেন 1৮ আচাধা লালব্হাপা 

দে লাখ গীতি শত শিক্ষত বর্গ লী, যাহারা সাময়িক 
পত্রে জনা ইত্বাজী লণ।, তাহাদের মাধ অতি অন্ন লোকেই এই 

ছক * ধম নিভ্লি ও পত্রীল্শা্ব এিখিণ৩ পাদেন। এই কতিপয় 

বাট ক মবে। | চিতা 0 ৭ প্রন মন্াংকষ্ট লেখক ছিণে ন 1১ 
পু খই উক্ত তহয়ান্ছ বে, শিশাবার্টাদের গ্রথম প্রবপ্ধ মহাজ্সা 

বু .।ব মোহন বারের জীবদ ৭" ০৪০ খুষ্টান্দে কটি কাঠা তিিউ' 

নানক সংবাদপত্র প্রকাশিত হর এবং উঠা দ্বাত্া। তিনি আশসাদেব 

দেশেব “কজন তি .পথক বগিয়। খ্যাত অঙ্চন কবেন। 

দহ কিদিকাতণা কিটি5? খেই ভাহাৰ অধিকাংশ স্তুচিন্তা শত 

সাবগভ প্রধন্ধ প্রকাঁ ত হয়। 

১৮৪৪ হগান্দেব হব নাম সাবজন কে কিনিকাল। বিভিউ? 

ব্েমামিক প্রণব ভুত ক বয়া ঘাদশেন এগটি মঈছুপকাব সাধন করেন। 

৬ বঙঝ্ষণর সব্বশ্রেঠ প$ তগণের গব্ষেণামূলক প্র্ধাধিতে ইহার 

কলেবর পর্রপুর্ণ থাকিত | সাব জন কে, সার হেন্বি লবেন্ন, সার 

ইার্বট এউওয়াডস, দার হেনরি ডুরাও, সার হেনাঁর বলিন্সন, সার 
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উইলিয়ম মর, সাঁর বরিগার্ড টেম্পল, সার আর্থার কটন,হাঁর জন লি, 
মেসার্স মার্সন্যান ও পিটনকার, কর্ণেল চেস্নি ও মালিপন, ডাক্তার ? 

ডফ ও ম্মিথ, রেভারেও রৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালবিহারী। দে, 

ভরচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র দন্ত, কিশোরী ও প্যাশর্ঠাদ মিত্র প্রতি 

যখন এই পৰ্ধে নিঞনিতভাবে নাখতেন তখন উার কি গৌরবৈর 

পিনই শিয়াছে! ই্গর নে তখন কি প্রভাব ছিল তাতা এক্ষণে 

সম্যকবূপে উপলদ্ধি কবা ছু্মব । ১৮৭৪ খুষ্টা্দের 'কনিকাত রিভিউ 

পদ্ধে ইচার প্রথম খিংশতি বত্সবেব মে ইতিহাস প্রণপ্ত হইয়াছে তাঁগ 

'আনুনদ্ষিংসু পাঠকগণকে আগবা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সার 

জন কে, বাহাৰ এতহাপিক গ্রস্থাথণী চিবকাল তাহাকে অনর করিয়া 

বাখিবে, যথার্থ ই বলিগাহিলেন যে “ভারতবর্ষে আমি যে সকল কার্ধ্য 

করিগাছ্ছি তাহার মর্দো সর্বশ্রেঠ কার্ধা 'কলিকাত। ব্রিভিউ” পত্র 

প্রবর্তিত করা ।” ইহা আমা"দর দেশের যথার্স অবস্থা বর্ন করিয়। 

এবং নানাবিধ স*মাজিক ৭ বাজনাতক প্রশ্নের আলোচনা করিয়া 

এতদ্দেশীন্ন শাসনপঠিরু সংস্কারে যথেই সহায়তা করিয়াছিল। 

রামোহন বায়েব জীবন্চরি৩ প্রণয়নের পব কিশোরীঠাদ রাজ- 

কার্ধা এবং দেশসেবাঘ এত বাস্ত ছিণেন ষে বহুকাল উক্ত পত্রের জন্য 

প্রবন্ধাদি লিখিবার অবসর পান নাই। ১৮৫১ খুষ্ট!ন্দে “ইংলগ্ডের 

বিখাত শিপ প্রদর্শনীতে ভাবতীয় শিপন” সন্বপ্ধে একটী প্রবন্ধ শিখি 

উপ্ত পপ গ্রকাশিত করেন। কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পরেও 

তাহাব সনাজোমঠিব্ধায়িনী মাও অন্যান্য নোকহিতকর কাঁধে 

ব্যাপৃত থাকায় এবং পারে “ই'ওস্সান ফিল্ডের সম্পাদকীয় কার্যে 
নিযুক্ত থাকায় কণিকাত] রিঞিউ? পরে কিছু লাখবার স্লুষোগ ঘটে 

নাই। ১৮১৬৩ খষ্টাব্ হইতে তিনি রীতিমত উক্ত পত্রে লিখিতে” 



১৮৬ কিশোরীাদ সিন 

আর্ত করেন। নিম্নে তাহার রচিত এবং উক্ত পন্ৰে প্রকাশিত 

প্রবন্ধনিচয়ের একটী তালিক! প্রদত্ত হইল £-_ 

তারিখ প্রবন্ধের নাম 

১৮৪৫ * রামমোহন রায় (জীবনকথা ) 
১৮৫১ ইংলগ্ডের বিখ্যাত শিল্প প্রদর্শনীতে 

ভারতীয় শিল্প 

১৮৬৩ হিন্গুনারী 

১৮৩৪ * হিন্দুধর্মের বিবিধ শাখা 

১৮৬৫ বাঙ্গালার কষিশিল্প প্রদর্শনী 

১৮৬৬৩ হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র ও মেডিক্যাল- 

কলেজ, রামমোহন রায় (২য় প্রস্তাব) 

(সমালোচনা ), অতীতকাল ও 

বর্তমানকালের উড়িষ্যা 

১৮৬৭ রাজা বাধাকাস্ত দেব (জীবনকথ। ) 

১৮৬৮ রামগোপাল ঘোষ (জীবনকথ! ) 

কুলীনদিগের বহুবিবাহ 

১৮৭২ ' * বলের জমিদারগণ * (১) ব্ধমানরাজ 

* (২) নদীয়ারাজ 

* (৪) রাজসাহীর রাজগণ 
৯ (৫) কাশিমবাজাররাজ 

১৮৭৩ আধুনিক হিন্দুনাটক 
১৮৭৪ বঙ্গের জহিদারগণ * (৬) কান্দীরাজবংশ 

1+ এই পর্যায়ের ৩য় প্রবন্ধ 'দিনাজপুররাজ'স্*ওয়েইম্য।কট্ নামক একজন 
ইংয়াজ (সিবিলিয়ান সঙ্ধলন করেন | 



দশম পরিচ্ছেদ ১৮১ 

উপরিলিখিত সকল সন্দর্ভগুলিই গভীর গবেষণামূলক এবং এমনই 
মনোহর যে বহু বৎসর পরে যখন “কলিকাতা রিভিউ” পাত্রর স্বত্া- 

ধিকারিগণ উহার অসংখ্য পাঠকগণের অন্থরোধে পুর্ব পূর্ব সংখ্যার 

প্রকাশিত সর্ধোত্কষ্ প্রবন্ধ গুলি নির্বাচিত করিয়া “5610607)5 

[1010 67008101060 [২০৮1০%৮৮ নামে পুনঃ প্রকাশিত করেন, 

তখন কিশোরীটাদের অনেকগুলি প্রবন্ধই ( তারকাচিহ্কিত প্রবন্ধ গুলি) 

পুনমু্রিত হয়। এই সকল প্রবন্ধ পুরন্তকাঁকারেও প্রকাশিত হইয়া- 

ছিল কিন্তু এক্ষণে ছপ্রাপ্য হইয়াছে । রাজা রাঁধাকান্ত দেব "শীর্ষক, 

প্রবন্ধটি রাজ! রাধাকান্তের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনাব্রায়ণ দেব পুনমু্দ্রিত 

করিয়াছিলেন । রামগোপালের জীবনকথার সারভাগ রামগোপালের 

ইংরাজী বক্ত.তার কোন কোন সংস্করণে উদ্ধত হুইয়াছিল। “বঙ্গের 

জমিদারগণ” শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে বাঙ্গালার প্রাচীন জমিদা র- 

বংশসমূহের বে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা! এরূপ গবেষণামূলক 

যে এখনও উহা! অন্ুসন্ধিৎস্থ এ্রতিহাসিকগণ আগ্রহের সহিত পাঠ 

করিক। থাকেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্ে কলিকাঁতা৷ রিভিউ? পত্রে প্রকাশিত 

“আধুনিক হিন্দুনাটক' শীর্ষক প্রবন্ধের নিয়ে তৎকালীন সম্পাদক 

সার রোপার লেখব্রিজ কিশোবীঠাদ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছলেন পাঠক- 

গণের অবগতিব্র জন্য নিযে তাহার ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইল £-- 

"আমরা গভীর শোকের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে যখন উপরি- 

লিখিত প্রবন্ধটি যন্স্থ ছিল, বিগত বুধবার ৬ই আগস্ট ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 

উহার সুপ্রিয় এবং ধীশক্তিসম্পন্ন রচয়িতা ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া 

গিয়াছেন। প্রান ত্রিশ বৎসর কাল ৰাবু কিশোরীঠাদ মিত্র এই 

রিভিউএর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাহার প্রবন্ধাবলী তাহার 

অশেষ অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ অনন্যসাধারণ জ্ঞানের জন্য এবং তাহার 



১৮২ কিশোরীঠাদ নিত 

অভিনতসমুহের স্বাধীন এবং সরল অভিব্যক্তির জন্য সর্বদাই কি 

সাময়িক সাহিতো, কি সাধারণো আগ্রহের সহিত গৃগীত হইত। 
রামমোহন রার়েব জীবনী সম্ব্দীর তাহার প্রথম পবন্ধ ১৮৪৫ খৃষ্টানদের 

অক্টোবর-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিণ । গঠ ছুই বর্ষের মধ্যে তিনি 

অনেকগুপি প্রবন্ধ রচন। করেন এবং “বদের জমিদার্গণ” শীর্ষক 

ধারাবাঠিক এরতিহাসিক প্রৎন্ধাবপী সঙ্কলনেত্র জন্য বন্তমান সম্পাদক 

তাহার নিকট অশেষ খণী। বাবু কিশোগটাদ গিখ্রের সাহাধ্য বাতীও 

উক্ত প্রবন্ধাবপী প্রঙ্টাশ কণা অপন্তব হইত এবং যাহা প্রকাশিত 

হইয়াছে তাহা তাহারই এই দেশ ৪ উঠার ইতিহাসের অপামান্থয 

জ্ঞানের জনাই এত আনায় ভইগ্লাঞ্ে। তাহার মুন্তাতে এই প্রিভিউ 

উহার একজন অবিশান্ত এবং অমুগ্য সহযোগীকে হাবাইল ৮ 

কিশোরাটাদ মৃহার অব্যবহিত পুর্দে উক্ত পত্রেব জনা ছুইটী 

গুন লিখিতেছিলেন। একটা -কান্দীবাজবংশ-প্রাৰ সম্পূর্ন ভইয়া- 

ছিল। তাহার জামাতা পরমপুজনীয় শ্রীযুক্ত নীলনণি দে মণাশয় * 

উহা সম্পূর্ণ করিয়া ১৮৭৪ গৃ'নেত “রিভিউ'এ প্রকাশিত করেন। 
অপরটি কুচবিহারেস হতিহান। ইহা অর্াপি প্রকাশিত হর নাই। 

কেবল পাঁনগ়িক পত্রের জন্যই কিশোরীাদ প্রবন্ধ পিখিতেন না । 
তাহাব অনেক প্রবদ্ধ তত্কালীন সাহিত্যসভ'-দনুহহ বক্ততাক্পে 

পঠিত হইয়াছিল । হেয়ারের বার্ষিক স্বৃতিসভাব তিনি যে তিনটি 

সন্দরভ পাঠ কবেন ত|হাব বিষন্প পুর্সেই উল্লেখ কৰা হইরাছে। 

হহিন্দুকলেজের হতিহাস” ১৮৬২ খু্াবে স্বতন্ব পুস্থিকাকারে প্রকাশিত 
হইর়াছিল। প্যারীটাদ মিত্র প্রণীত ডেভিড হেকরের ইংরাজী 

ভিডি 

* বোর্ড অব রেভিনিউ এর মেশ্বত শুক্র কিরণচত্র দে নিআই'হ মহাশয়ের, 
পিতা এবং প্লেখকের নাতামহ। 



দশম পরিচ্ছেদ ১৮৩ 

জীবনচরিতেব্র প্রিশিষ্টে উহ চু হইমাছিল। এই সন্দটি 

সনালোচকগণের উচ্চ প্রশংসা লাভ কশিগাছিল ॥ উহাতে আমাদের 

দেশে কিন্ধপে গলার বিঙার ই£ইল তাহার ইতিহাস অতি 

স্বন্দরভ|বে বিবুত হংয়াঁছে । ১৮৬২ খুখান্দেব ১৫ই সেপ্টেথর তারি 

খেব হিন্দুপেটি এটে রায় কষঃদাস পাল দীর্ঘ সনানোচন। করিয়। বলেন 

ইভা সগপ এবং প্রাঞ্ডন ভাষার পিবিত হইগ্রাছে, স্ানে স্কানে গাওিতা 

ফুটিরা উঠিয়াছে এবং সমগ্র সনার্ভটি একট উস্চ নৈতিকভাবে 

পরিপূর্ণ” 

১৮৩৪ খুষ্টন্দে মেডিকালকপেদ ও তাহার প্রথম সম্পাদক, 

শীর্বক ঘে প্রণরটি কিশোরীঠাদ কর্ডক হেহার স্থৃতিসভার পঠিত হয়, 

সম্ভবতঃ উঠা পবিব ওত ও সংশোধিত হইয়া “কলকাতা রিভিউ" 

পবে হিন্টটিকিতসাশান্্ব ও. মেডিক্যাণকলেজ”? নামে প্রকাশিত 

হইয়াছিল। 
১৮৭০ খুঠ নদ দ্বারকান।খ হা বে জীবনকথা হেয়ার-স্থৃতি- 

সভায় বক্ততভাঙৰপ প্রদত্ত হয়, তাহাই পরিবফিত করিয়া পরে 

[৬1011101101 1) ৮217 ৯৫0) টি নানে গ্রহ্গাকারে প্রকাশিত 

হয়। উহা সাধাপণ্যে অত্যন্ত আদরের সহিত গুহীত হয় এবং 

সংণাদপত্রাদিতে ও খিশিষ্টদূপে প্রশংসিত হয়। “কলিকাতা প্রিভিউ, 

সমালোচন-গ্রসঙ্গে বলেন £-ণগত কয় বৎসরের মধ্যে কিশোগীটা্ 

মির নমর সময়ে বাঙ্গাণা সমাজের প্রধান প্রধান ব্যন্তিশণের জীবন" 

কথা .প্রকাশিত করিয়া (কতকগুলি এই পত্রে) তাহার দেশের 

' মহছুপকার সাধিত করিয়াছেন। গঠ অর্ধশতাব্দীর মংধ্য বাঙগালা- 

দেশের অভ্যাশ্চর্ধ্য উন্নতি মংনাধিত হইয়াছে এবং ইতিহাস দাখী করে 

যে, যে সকল মহাম্মার প্রযত্রে এই বর্তমান অবস্থা ঘটিয়াছে এবং 
€ 



১৮৪ (কিশোরীচাদ মিত্র 

তাহাদের প্রত্যেকে কিকি কার্য করিয়াছেন তাহার পরিচয় ভাবী 

বংশীম্দিগের অবগতির জন্য নিহূণিভাবে লিপিবদ্ধ হন । আমাদের 
আলোচ্য ইতিহাসকার তাহার কর্ঠব্যের অনুপযুক্ত নহেন। তাহার 

পরিশ্রম স্পঈহঃ ভালবাসার পরদিশ্রব। স্বয়ং হিন্দুপমাঞ্জের একটি 
অতান্নত অংশে থাকির। এবং ইতরাজীভাষায় আশ্চর্য্য অধিকার লাভ 

কমিয়া তিনি উন্নতি ও জ্ঞানবিস্তারের জন্য প্রযন্ত্রবান। পূর্বযুগের 

মহাত্মগণের নিকট বর্তমান সমাজ কিরূপ খণপাশে আবদ্ধ তাহা তিনি 

উজ্জলবর্ণে অঙ্কিত করিতে সমর্থ ইইরাছেন । তাহার জীবনকথা বিবৃত 

করিবার পদ্ধতি স্থানে স্থানে (বিশেষতঃ দ্বারকান।খের প্রথম ইংলপ্- 

যাত্রা বর্ণনে ) বসওয়েলের * সহিত তুলনীক্ম |” 
১৮৫১ খুষ্ঠান্দর ১১ই ডিংসম্বর তারিখে, প্রধানত: মেডিক্যাল 

কলেজের তংকাপীন সম্পাদক ড।ক্তাব এফু জে মৌএটের চেষ্টায় 

কণিকাতাষ মহাত্ম জন এলিট ছিক্ষওয়াটার বেখুনের স্তিরক্ষার 

উদ্দেশে “বেখুন পোদাইটা, নামক সাহিত্যলভা প্রতিষ্ঠিত হয়। 

ইহাতে ইংখ্বাজী ও বাঙ্গালীসমাজের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত 

থাকিরা সাহিতা ও বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। কিশোরী 

এই সভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তিনি কিছুকাল 

এই সভায় অন্যতম প্রবন্ধপরীক্ষক ছিলেন । ১৮৫৯ খষ্টাবে 
ডাক্তার আলেকজাগ্ডার ডফ এই সভায় সভাপতির পদ গ্রহণ 

করিয়া এই সভার অনেক উন্নতি সাধন করেন । কিশোবীটাদ 

এই সভায় কতকগুলি মনোহর প্রবন্ধ পাঠ কক্রিয়াছিপেন এবং অন্যান্য 

বক্তার প্রবন্ধ পাঠান্তে প্রায়ই তর্কবিতর্কে ষোগদান করিতেন । ১৮৬২ 
৮ পাপপাপাপাসপীশসপ পাপী সি পপি পিপিপি শাশিসিপিশিক্পপপসপি পন কস ক ২ ্পপপিপপিসপপীপপী প্াীাস্পীশাসিকশ শি পপি পতি শীট িপিসীপপপল পপিপপীশিশীরাশি তাল 

* ডা; জনননের জীবনচগিত-রচয়িতা বসওয়েল ইংরাক্্রীভাবায় তু ৎবৃষ্ট 
জীবনীরচয়িত! বলিয়। বিখাত। 
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থু্াবের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে কিশোরীঠাদ এই সভায় “হিনদুনারী 
এবং দেশেব উন্নতিব সহিত তাহাদের সন্বন্ধ*” শীর্ষক.একটি সুচিন্তিত 

ও সুলিখিত সন্দর্ভ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের উপসংহারাংশে 

তিনি বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের বিকদ্ধে এবং স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারকল্পে 

সমবেত সভ্যগণকে বদ্ধপরিকর হইতে অত্যন্ত আগ্রংপূর্ণ অন্থরোধ 
করেন। তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যর সিসিল বীডন মহোদন্ধ 

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্ততাপাঠের পর বলেন, এই 

পরম প্রয়োজনীয় বক্তৃতা অবণ করিবার জন্য বাঙ্গালার কতকগুলি 

যুবক ও প্রবীণ ব্যক্তিকে সমবেত দেখিক্না তিনি অত্যন্ত আনন্দিত 

হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং এঁ বন্তৃতাটি অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রবণ 
করিক়্াছেন। উহাতে আলোচ্য বিষয়টি এপ বিস্তৃত ও বিশদভাবে 
আলোচিত হইয়াছে যে তিনি অতিরিক্ত কোনও বাক্য যুক্তি বা মন্তব্য 

দ্বারা উঠার সমর্থন করিতে অক্ষম | তাহার বিশ্বাস বে প্র বন্তৃতাটির 

হৃদয়স্পশী উপনংহারাংশ দেশবাঁসিগণকে লমাজসংস্কার সাধনে উদ্দে- 
ধিত করিবে। তিনি স্ত্রীশিক্ষাব জন্য দেশবাসী সন্ত্রস্ত ব্যক্তিগণকে 
প্রাণপণ চেষ্ট। করিতে অনুরোধ করেন । সর্বশেষে তিনি এই অভি- 
প্রায় বাক্ত করেন যে এঁ সভা অথবা বক্তা স্বরং যেন এই সারগর্ভ 
প্রবন্ধটি সাধারণের উপকারার্থ প্রকাশিত করেন। কিশোরীটাদ 
এই বক্ততাটিই ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে ১৮৬৩ খুষ্টান্ষে “কণিকাত। 
রিভিউ, পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 

বেথুন সভায় কিশোরীটাদ আরও ছুইটী মনোহর প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়াছিলেন $ যথা, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুগ়ারি তারিখে “আলি- 
পুরের কৃষিপ্রদর্শনী+ এবং ১৮৬৬ খুষ্টান্দে ১৩ই ডিসে্বর তারিখে 
“ছভিগ্গ হইতে আমরা কি শিঙ্গণাঁত করিয়াছি, । প্রথমটি কিকিং 

২৪ 
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পরিবর্তিত আকারে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্ধের "কপিকাঁত। রিভিউ” পন্রে এবং 

শেষোক্ত প্রবন্ধটি বেথুনসভার কাধ্যবিবরণে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
১৮৬৬ খৃ্টাকে কুমারী মেরী কার্পেন্টার এতদ্দেশে আগমন 

করেন। এ বসর ১১ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি বেথুনসভার একটি 

[বিশেষ অধিবেশনে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। 
এ উপলক্ষে কিশোরীাদও মেরী কাপেন্টারকে সভার কৃতজ্ঞতা 

জ্ঞাপন করিয়া স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। 

কুমারী কার্পেন্টারের ভারতবর্ষে ছয়মাস, নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে 

কিশোরীটাদের বক্তৃতাটি উদ্ধত হইয়াছে। 
এই সময়ে প্রধানতঃ কুমারী কার্পেন্টাব ও রেভাবেও জেমস্ 

লঙএর চেষ্টায় “বঙীয়সমাজবিজ্ঞানস ভা, প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের 

সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার তথ্যসংগ্রহ বিষে যুন্পোপীক্স ও 
দেশীরদিগকে সম্মিলিত কবিরা বঙ্গদেশে সামাজিক উন্নতির সঠায়ত। 

করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। ইংলগ্ডের জাতীয়পমাজ-বিজ্ঞান- 
সভায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে কুমারী কার্পেন্টার 

ভারতে স্ত্রীশিক্ষা” বিষয়ক যে বক্ততা করেন তাহাতে এই সভার 

প্রতিষ্ঠ। সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন £- ইংলিশ চার্চের একজন 

ধর্মযাজক একদিন আমার নিকট আসেন। কয়েক বংসর পুর্বে 

নীলকরগণের অত্যাচার নিবারণ বিষয়ে প্রজাগণের পক্ষ সমর্থন 

করিয়! মানহানির মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়া! যিনি কারাগারে 

প্রেরিত হন সেই রেভারেও্ড লঙএর নাম উপস্থিত সভ্যগণের অনে- 

কেই শুনিয়া থাঁকিবেন। পঁচিশ বংসর তিনি সাধুভাবে এবং 
অশেষবিধ কল্যাণ প্রদভাবে ভারতবাঁপিগণের মধ্যে কম্ম কত্রিতেছেন, 

তাহাদের মঙ্গলের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন এবং অনেকের 
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অপেক্ষা তিনি তদ্দেশবাঁসিগণের বিষয় অধিক সংবাদ রাখেন। এই 

ভদ্রলোকটি ইংল্ডে এই সভা! দ্বারা কত উপকার সাধিত হইতেছে 

তাহ! জ্ঞাত হইয়া কলিকাতানন এস্টি সমাজবিজ্ঞানসভা সংস্থাপন 

সম্ভব কিনা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। আম কতিপয় ইংপাজ 

ভদ্রলোকের সহিত পরাণর্ণ করি সকলেই বলেন উহা অসম্ভব; 

কারণ ভারতবর্ষে সকলকেহ কর্মে এঠ ব্যস্ত থাকিতে হয় যে নিতান্ত 

আবশ্যকীয় কার্য্য ব্যতীত আর কিছু কর! অসন্ভব হুইয়। উঠে। 
মি্ার লঙউ কিন্ত পশ্চাং্পদ হইবার ব্যক্তি ছিলেন না। আমর! 

কতিপয় ভারতবাসী ভদ্রলোকের * নিকট এই প্রস্তাব করি এবং 

এদেশে কিরূপে সভা পরিচালিত হইতেছে তাহা গিজ্ঞাসা করি। 

তাহার! এইবপ সভা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতে অভিমত প্রকাশ 

করিলেন । অবশেষে একটি সাধারণ সভা আহ্ত হইল, স্যর সিসিল 

বীডন অনুগ্রহ পূর্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। গবর্ণর 
জেনারেলও সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় একটি সমিঠি 

গঠিত হহণ এবং ইহার যত্বে সমাজবিজ্ঞানসভ। প্রতিষিত হইল। 

মাননীয় মিষ্টার সিটনকার এই সভার সভাপতি এবং হাইকোর্টের 

মাননীয্স বিচারপতি নরম্যান ও বাবু রমানাথ ঠাকুর সর্বপ্রথমে ইহার 

সহকারী সভাপতি নিব্বাচিত হন ।॥ কিন্তু কিপর কারণবশতঃ এক 

মাসের মধ্যেই মিঃ সিউনকার ও বাবু রমানাথ ঠাকুর পদত্যাগ করেন 

এবং তাহাদের স্থানে মাননীয় ব্চারপতি মিষ্টার (পরে স্যর জন বাড) 
ফিয়ার ও কিশোরীঠাদ যথাক্রমে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নিযুক্ত 
হন। কিশোরীাদ এক বৎসর সহকারী সভাপতির কাধ্য করেন 

্গ কেশবচন্্র সেন। গাানীচাণ মিত্র ও ফিশোদীউ।দ প্রস্তাবিত সভার প্রধান 
উদ্যত ছিলেন। 
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এবং ১৮৬৭ খুষ্টাবের ২৪শে জুশাই তারিখে উক্ত সভার প্রথম অধি- 
বেশনে “বাঙ্গালা শিক্ষাবিস্তারঃ নামক একটি স্থন্দর ও বছুতথ্যপূর্ণ 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। কুমাবী কার্পেটার তাহার ভারতভ্রমণবিষম়ক 

প্রাগুল্লিখিত গ্রন্থের স্থানে স্থানে স্বীর মতের সমর্থনে কিশোরীটাদের 

বক্তৃতার কোনও কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টেব বিচাবপতি মাননীক্ষ দ্বারকাঁনাথ মিত্র 

কিশোবীচাদের স্থানে সহকারী অশাপতি নিব্বাচিত হন; কিন্ত 

কিশোরীর্টাদ সতার উন্নতিসাধনে সমভাবে চেষ্টিত ছিলেন এবং উক্ত 

সভাব্র শিক্ষাবিভাগেব অন্যতম সদস্যরূপে উহাব বিলক্ষণ উপকার 

করেন। এ বতসর ৩*শে জান্ুয়াবী তারিথে দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি 

“হিন্দুপর্+ নামক একটি স্থলিখিত প্রবন্ধ পাঁঠ করিরাছিলেন । 
কিশোরীচাদের ছুইটী প্রবন্ধই “বঙ্গীয়সমাজবিজ্ঞানসভার” কার্ধ্য- 

বিবরণীতে এবং স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল 
তৎ্কাণীন প্রায় সমুদা় প্রসিদ্ধ সাহিত্যসভার সহিত কিশোপীটাঁদ 

সংশ্লি্ট ছিলেন। “হিন্দুপেটি, ঘট” পত্র পাঠে প্রতীতি হয্প যে, তিনি 
ডা[লহৌনী ইন্ষ্টিটিউট্' নামক এতদ্দেশীগ্ন সন্তাপ্ত ইংরাজধিগেব প্রসিদ্ধ 

সাহিত্যলভায় এবং আমড়াতলা সাহিত্য-সভায় “চৈতন্য সম্বন্ধে ডুইটী 

চিন্তাকর্ষণী বক্ত.তা প্রদান করিয়াছিলেন । বড়বাজারেব বিখ্যাত মলিক" 
বংশীয় সাহিত্যান্ুরাগী প্রপাদদাস বাবুর ভবনে ততপ্রতিষ্ঠিত “বড়বাজার 

পারিবাবিক সাছিত্যসভায় নিমপ্থিত হইয়া কিশোরীচাদদ ১৮৩৯ 

ৃষ্টান্দে ২৩ণে এপ্রিল তারিখে “মতিলাল শীলের জীবন-কথা” সঙ্বন্ধে 
একটি দীর্ঘ বন্ততা কবেন। এই বক্ত-তাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। ইহার সমালোচন প্রসঙ্গে খিন্দুপেটি, য়ট” লিখিয়াছিলেন_- 
প্হহা বল। বাস্থুলা বে বক্ষ চাটি শেখকের ব্বহাধপিঞ্ধ পিপিকুশলতাব 
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সহিত লিখিত হইয়াছে,--প্রাঞ্চপ, স্চিত্রিত। স্থানে স্থানে উজ্জল, পাঠে 
আনন্দ ও শিক্ষা উভয়বিধ লাভ হয়।” 

১৮৭২ খুষ্টাব্বে স্থুলেখক রেভাক্ও লালবিহারী দে “বেঙ্গল 

ম্যাগজিন” নামক একটি মাঁসিকপত্র প্রবর্তিত করেন। এ বসরের 

আগষ্ট মাসে উহার প্রথমসংখ্। প্রকাশিত হয়। লাঁপবিহারী ১৮৭৩ 

খৃষ্টাব্দে উক্ত মাসিক পত্রের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় কিশোরীটাদের ন্বর্ণী, 

রোহণবিষয়ক যে প্রবন্ধ পিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে, 

তিনি তাহার স্বভাবসিদ্ধ মহত্ব ও সাহিত্যপ্রিয়তার সহিত এই পত্রিকা- 

প্রচারের প্রারস্ত হইতে আমাদের সহিত যোগান করিয়াছিলেন ॥৮ 

পর মাসিকপত্রের দ্বিতীয় সংখ্যান্ন অর্থাৎ ১৮৭২ খৃষ্টাবে সেপ্টেম্বর মাসে 

কিশোরীটাদের “চৈতন্য” শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে কিশোরীচাদ উক্ত পত্রের 
জন্য “প্রেনিডেন্সী কলেজ” নামক একটি প্রবন্ধ লিখিক্মাছিলেন। 

উহ তাহার মৃত্যুর পর ১৮৭৩ খুষ্টান্দের অক্টোবর-সংখ্যায় প্রকাশিত 

হইয়াছিল। কিশোরীঠাঁদ পুর্বে যে হিন্ুকলেজের ইতিহাঁদ বিবৃত 

করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধটি তাহারই পরিবদ্ধিত সংস্করণ। 
উপরিলিখিত গ্রবন্ধগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা 

করিবার জন্য কিশোরীট্টাদ সঙ্কপ্ন করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে 

উপকরণাঁদি সংগ্রহ করিতেছিলেন, এমন সময়ে নিষ্ঠুর কাল আপিয়া 

তীহাঁকে অকালে হরণ করিয়া লইগা গেল। তাহার শেষ জীবনের 

কথা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে। 
ভুলরিজাতযাহাররতহি ও 



একদশ পরিচ্ছেদ 
দেহত্যাগ । চরিত্র ও ধন্মবিশ্বাস 

১২৮* বঙ্গাব্দ (১৮৭৩-৪ খুষ্টাব্ধ ) আমাদিগের দেশের সাহিত্য- 

সেবিগণের ইতিহাসের একটা চিরম্মরণীয় বত্সর। এই বৎসরেই 
“বঙ্গ-কবি সিংহাসন” শুন্য করিক্স। “বঙ্গের অনন্যকবি, কল্প না-সরোজ- 

রবি” মধুহদন পরলোকে গমন করেন। এই বতসরেই বাঙ্গালা 

গৌরবস্থল দেশব্রত মহাগ্রা কিশোবাঠাদ স্বর্গধামে প্রয়াণ করেন। 
এই বংসরেই সার্থকনাম। দীনবন্থ “ত্যজি জীবধাম, কবিকুগ্জবনে 

স্বর্গে করিতে বিহার” গমন করেন। দেশ যে কি উজ্জ্বল রত্র হারাইল 
তাহা প্রত্যক্ষ করিনা তকণ কবি নবীনচন্দ্র কাদিয়াছিলেন £-_. 

"্ধুহুধনের” শোকে বিবশ। হঃখিনী, 
না হতে চেওন নেএ মুদিণ “কিশোরী”; 

তা"র শোক-অশ্রজল ন| ছুতেই বক্ষঃস্থণ 

মাতৃ-কোল “ধীন বন্ধু” গেল শূন্য করি) 

হীশ্বব! তোমারি ইচ্ছা বঙ্গ অভাগিনী 1 * 

কিন্তু এইখানেই শেষ নহে। এই ছুর্বংসরে ছুঃখিনী বঙ্গের ভাগ্যে 
আরও অনেক ছুঃখ ছিল। দেশপ্রেমিক কবি কাশীপ্রসাণ ঘোষ-_- 

বাহার কবি গ্রতিভ। ডাক্তার উইলনন, হেনরি মেরেডিথ পার্ক, হেনরি 

এাট্রে, হেনরি উরেন্স, ডাক্তাব্র আডামস্, ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডনন, 

হেনরি তিভিয়ান ডিরোজি ও, মিন এন| বরবার্টস প্রহ্তি বাণীসন্তানগণকে 

বন্ধুত্বস্থত্রে তাহার সহিত আবদ্ধ কক্রিয়াছিল এবং লর্ড অকল্যাণ্ড 

ও মাননীক্ষ। মিস্ ইডেনের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল--তাহাঁকে ও 

৪ অবকাশরঠিনী--" সনু দুখ শীমক কবিতা বা । 
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নিষ্ঠুর কাঁল এই বংসরেই হরণ করিয়া লইয়া যায়। সামান্য 

অবস্থ! হইতে যিনি দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীধিকরণের বিচাঁবপতিপদে 

উন্নত হইয়াছিলেন এবং গুফতর পরিশ্রমের স্বল্প অবসরে যিনি দেশ- 
বাদীর মধ্যে প্রসিদ্ধ পর্ডত কোম্ঠের দর্শন ও দেকার্টের উচ্চ 

গণিতবিদ্যা প্রচারের প্রয়াস পাইতেন সেই দেশহিতৈষী দ্বারকানাথ 
মিত্রও এই বৎসরে ইহলোঁক পরিত্যাগ করেন। ধাহার। রাজা 

কালীকুষ্ণ দেব বাহাছুরের সাহিত্যপসেবার ও বিদ্যোতসাহিতার বিষয় 

অবগত আছেন তাহারা এই বৎসরে তাহার মৃত্যুও দেশের পক্ষে 

অসীম ক্ষতিকর বলিয়। স্বীকার করিবেন । 

মৃত্যুর প্রায় তিন বৎসর পুর্ব হইতেই কিশোরীঠাদের স্থাস্থ্যতঙ্গ 

হইস্লাছিল) কিন্তু তিনি নিজের শপীরের প্রতি দৃষ্টি না বাখিয়। অবি- 
শান্ত দেশসেবা ও সাহিতাসেবায় উন্ত্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টা- 
বের অক্টোবর মাসে ডেঙ্কৃজরে আক্রান্ত হই তিনি সম্পূর্ণরূপে 
স্বাস্থ্য হারাইপেন। কিছুদিন পরেই দ্বিতীকবার ডেস্গু্রে আক্রান্ত 

হইলেন। বারুপরিবর্তনের নিমিত্ত তাহাকে পাকুড়ে লইয়া যাওয়া 
হইল। সেখানে জ্বর প্রবপভাবে দেখা দিল। কিশোরাট'দের জামাত! 

নীলমণি বাবুর দূরদম্পকী এক ভ্রাত। রামপুররহাটের বাবু কেদারনাথ 
মিত্র তাহাকে ওষধপত্রাদি প্রদান করেন। এই স্থ।নে প্রায় হুই 
দিন কিশোরীটা্দ অচেতন অবস্থায় থাকেন। একটু সুস্থ হইলে 
তাহাকে রামপুরহাটে কেদার বাবুর বাটাতে লইয়৷ যাওয়া হয়। এই 

স্থানে ছুই সপ্তাহ বাস করিয়া কিশোরীটাদ বোলপুবে দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের নৃতন বাটীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। কিন্তু তাহার 

কোনও রূপ শারীরিক উন্নতি দৃ্ই হইল না। এই সময়ে দীঘাণতিয়ার 

রাজ। প্রমথনাথ তাহাকে দীঘাপতিয়ায় বাযুপরিবর্তনের নিমিত্ত গমন 



১৯২ কিশোরীাদ মিত্র 

করিতে আমন্ত্রণ করেন। তাহার চিরপ্রিয় রাজশাহীতে কিশোপী্টাদ 

শেষবার যাত্রা করিলেন। দীঘাপতিয়ার বাজ! প্রমথনাথ ও তাহার 

পুণ্যশীল| জননী বাণী ভবসুনটরী তাহার সেবার অতি সুন্দর আয়ো- 
জন করিয়াছিলেন । প্রান একমাস সেইস্থানে অবস্থান করিস! 

কিশোরীটাদ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তাহার স্যস্থোর 

বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইল না । ১৮৭৩ খুষ্টান্েব ফেব্রুয়ারি মাসে 

তিনি পুনবাঁয় অন্ুষ্থ হইয়া পডিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ উপবাদে 
শবীর নিতান্ত ছুর্বল হইনাছে এমন সমক়ে প্যারীটাদ এবং তাহার 

জ্ঞাতিখুডা গোপীন।থ মিত্র একদিন আপিঙ্গ। কিশে।রী্টাদকে সংবাদ 

দিলেন যে সেই দিন কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেবীর স্বত্বাধিকারি- 

গণের একটী সভাব অধিবেশন হইবে । কিশোবী্টাদ লাইব্রেরীর 

অন্যতম স্বহ্াধিকাবী ছিলেন এবং এই সভার কাঁন্য তাহাব বিশেষ 

সহানুভূতি ছিল। সুতরাং তিনি সকলেব শিষেধধাক্য অবহেল! 
করিয়। এ সভায় গমন করিলেন। কিন্ধ সভার কাধ্য শেষ হইবার 

পূর্বেই প্রবল প্রকোপে জর দেখ! দিল। কোনও প্রকারে তাহাকে 

গাড়ী করিয়া বাঁটাতে আনঘন কব! হইল । এই ধিন ১*ই ফেব্রুয়ারি 

তিনি শেষশয্যা গ্রহণ করিলেন। 

জরের সহিত নিউমোনিয়াব সকল লক্ষণ দেখ দিল। দুই 
সপ্তাহ রোগভোগের পর তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইণেন কিন্তু শধ্যাগত 

বহিলেন। টিকিসকগণ সর্দপ্রকাব শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম 
হইতে বির ত থাকিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তুতিনি চিকিৎসকগণের 

নিষেধবাক্য অমান্য করিয়া কলিকাতা রিভিউএব জনা একটা 
প্রবন্ধ লেখাইতে লাগিলেন। পাচ সপ্তাহ পরে অত্যন্ত প্রবলভাবে 

জর দেখ দিল। একদিন সমন্ত দিবাগাপ্রে পরিবারবর্ণ তাহার 
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শধ্যাপার্খে কম্পিত হৃদয়ে বসিয়া রহিলেন | ইঈথরের ইচ্ছায় সেবারও 
তিনি কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলেন। তিন সপ্তাহ পরে তৃতীয়বার 
ভীষণ জবর দেখ! দিল। এবারে তাহার মস্তিফেও রোগ দেখ দিল। 

বন্কষ্টে সেবারেও তিনি রক্ষা পাইলেন। চিকিৎসকগণ বলিলেন 

ঘেরোগের উৎপত্তি ম্যালেরিয়া হইতে । সুতরাং কিশোরীর্টাদকে 
তাহার পাইকপাঁডার বাগানবাটী হইতে কলিকাতায় (১**নং শ্যাম- 
বাজার স্ীটস্ক তবনে )স্থানান্তরিত করা হইল । এখানে ও ঘন ঘন্ 

এবং ভীষণ প্রকোপে জর হইতে লাগিল। বিখ্যাত করিবাঁজ 

গঙ্গা প্রসাদ ও রমানাথ দেনের ঠ্কিংসাধীনে তাহাকে রাখ! হইল । 
তাহাব৷। ৪১ দিন চিকিৎস[ করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল ন|। 
৪২ দিনে, ২০শে শ্রাবণ তাহা শেষ অসুখ হইল। পরদিন প্রাতে 

অভিজ্ঞ চিকিংদকগণকে আহ্বান কর! হইল, কিন্তু তাহার 'আর 
আশা নাই” বলিয্লা বিষধর ব্দনে তাহার রোগশধ্া। হইতে বিদায় 
লইলেন এবং রোগী ও ছুর্ধলতা প্রযুক্ত অচেতন হইলেন। ২৩শে শ্রাবণ 
(৬ই আগষ্ট_-১৮৭৩ থ্ষ্টাব্ব) বুধবার বেলা দশ ঘটিকা হইতে আহার 
বন্ধ হুইল এবং রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় তাহার পুণ্যাত্মা পার্থিব 
দেহ হইতে মুক্ত হইয়৷ পরমায্মার সংসর্গ ও সাযুজ্য লাভার্থে মহাপ্রয়াঁণ 
করিল। ১*ই ফেব্রুয়ারি হইতে ৬ই আগ পর্যন্ত তিনি বীরের স্তার 
মৃত্যুর সহিত যুবিয়াছিলেন। ডাক্তার চার্লদ, সৃর্ধ্য গুভিব চক্রচর্্ী, 
ত্বারকানাথ গুপ্ত, লক্ষমীনারায়ণ বস, শ্যামাচরণ লাহিভী, ছুকড়ি ঘোষ 
এবং মহেন্দ্রলাল সরকার একাকী অথবা একত্রে তাহার রোগের যন্ত্রণা 
উপশম কবিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত পূর্বব হইতেই 
তাহার! জানিতেন যে এধাত্রা তিনি রক্ষা! পাইবেন না। কারণ 
তাহার স্বাস্থ এরূপ ভগ্ন হহয়াছিল ষে চিকিৎসকগণের প্রাণপণ 

৫ 



১৯৪ কিশোবীটাদ মিত্র 

চেষ্টা এবং ওষধের গুণ সে ভগ্ন স্বাস্থ্য আর নৃতন করিয়া গড়িতে 

পারিত না। 

কর্শবীর কিশোরীটাদের মৃত্যু একটা জাতীয় শোকের কারণ 
বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল । শিক্ষিত হিন্দুগণের মুখপত্র “হিন্দুপেটি য়” 

পত্রে তৎকালীন সম্পাদক স্প্রসিদ্ধ বায় কষ্ণদাস পাল বলিয়াছিলেন--- 

“শক্তিশালী লেখক, নির্ভীক দেশপক্ষসমর্থক, উদ্যোগী কর্মবীর, তিনি 

যে স্থান শুন্য করিয়া গেগেন, আমাদের ভয় হয়, তাহা সহজে পুর্ণ 
হইবে না1৮ 

যাহার স্বদেশপ্রিয়তা এবং ধর্ম্প্রাথত। চিরকাল তাহার ম্থৃতিকে 

দেশবাসীর হৃদয়ে সমুজ্জল রাখিবে, “অমৃতবাজার-পত্রিকা'র সেই 
স্বনামধন্য প্রবর্তক ও সম্পাদক শিশিরুকুমার ঘোষ ১২৮৭ সালে ৩১শে 

আাবণ তারিখের পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন £-- 

“বাবু কিশোরীচাদের মৃত্যঘবার আমাদের দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইলেন। গত ২৩শে আাবণ বুধবারে তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। 

গত ২৫ বৎসরের মধ্যে দেশের যত মহৎ উদ্যোগ হইয়াছে তিনি 

তাহার সকল বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। তিনি যেমন পণ্ডিত ছিলেন 

তেমনি উদ্যমবিশিষ্ট ছিলেন। যখন দেশের কোন মহৎ বিষ্সে সাধা- 

রণে কোন সভ] হইয়াছে, সেখানেই কিশোরী বাবু তাহার বক্তৃত। দ্বার] 

আোতৃবর্গকে মোহিত করিয়াছেন। তাহার সকল শান্তে অধিকার 

ছিল। তিনি সত্বক্ত। ছিলেন, সুলেখক ছিলেন এবং অতিশয় রসিক ও 

বুদ্ধিমান ছিলেন । 

দেশের তৎকালীন একমাত্র শক্তিশালী রাজনীতিক সভা, যথায় 

কিশোরীর্টাদ অন্যতম অণযক্ষরূপে আজীবন পরিশ্রম করিয়াছিলেন, 

যাহার সমিতিগৃহ তাহার অনন্যসাধারণ বাগ্সিতায় প্রতিনিয়ত মুখরিত 



একাদশ পরিচ্ছেদ ১৯৫ 

হইত, সেই বিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে? ৮ই সেপ্টেম্বর (১৮৭৩) 
তারিখের অধিবেশনে যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল 

তাহার মন্মান্ুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল --_- 

“ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোপিয়েসনের কাধ্যনির্বাহক সমিতি তাহাদের 

সহযোগী বাবু কিশোরীঠাদ মিরের মুক্তার জন্য অকৃত্রিম ও গভীর 

শোক লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছ করেন। এই শোকাবহ ঘটনা ব্রিটিশ 

ইণ্ডিম্নান এসোসিয়েশন হইতে একজন সাতিশয় শক্তিশালী, উৎসাহপূর্ণ 
এবং চিৰ অন্ুরাক্ত সভ্য এবং দেশ হইতে একজন পবম উৎকৃষ্ট লেখক 

ও বাদী, দেশবাসীর একজন অক্রান্তকর্মী নেতা এবং তাহাদের 

মানসিক, সামাজিক এবং রাজনীঠিক উন্নতিসন্বন্ধীর যাবতীয় বিষয়েবু 

একজন প্রতিবুদ্ধ এবং একাগ্র-সমর্থক বিচ্যুত করিয়।৷ লইয়া গেল।” 
সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত তাহার অকালবিয়োগ সম্বন্ধ 

শোক প্রকাশক অসংখ্য প্রবন্ধ এবং কবিতাবলী অথবা তৎকালীন 

প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের পিখিত শোক প্রকাণক পত্রাি এস্কলে উদ্ধৃত 
না| কবিয়া আমর! তাহার চরিত্র ও ধন্মর্সঘবন্ধে সংক্ষেপআলোচন! 
করিয়া! এই পরিচ্ছেদ সমাপু করিব। বাঙ্গালাঁর লব্মগ্রতিষ্ঠ কৰি 

বাজকৃষ্ণ রায়ের “বঙ্গ ভূষণ” নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে কিশোরীাদ মিত্র! 
সম্বন্ধীয় চতুর্দশপদী কবিতাটা মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইতে পারে £-- 

“হে বিজ্ঞ বিদ্বান তুমি এ বঙ্গ মাঝারে 

ধন্য জনমিলে । ৩ব যশে বঙ্গদেশ 

প্রপুরিত। বঙ্গবাসী প্রশংসার ধারে 

ভিজাইল তোমা ধনে । আনন্দ অশেষ 

লভেছিল সকলেতে তুমি যতদিন 

জীবিত থাকিয়া সাধিন্দে হে োশছত ! 



১৯৬ কিশোরীঠাদ মিত্র 

বিদ্যাপরিচয় গুণী দিলে যথোচিত। 

এবে বঙ্গ তোম| বিনা বারিহীন মীন। 
রহিবে তোমার নাম উজ্জল হইয়! 

এ গৌড়ভাগ্ডার মাঝে, যথ। আভাময় 
মণিখণ্ড রাজালয়ে,থাকয়ে শোভিয়া। 

ইংরাজী বিদ্যার গুণে বঙ্গদেশনয় 
রহিল তোমার যশঃ সদা উজলিয়া, 

মতিমান্, কভু তাহ! হবে না বিলম্ন !” 

কিশোরীঠাদ সাধারণ্যে একজন নিক ও তেজসন্বী পুরুষ বলিয়। 

বিবেচিত হইতেন। তিনি কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিবার 
লোক ছিলেন না। এরূপ ব্যক্তি অনেক সময় অহঙ্কারী ও গর্বিত 

বলিক্স। বিশেষিত হন। বোধ হয় বিদ্যাসাগরের পবিভ্র নামেও এ 

অপবাদ প্রচলিত। কিন্তু ধাহারাই কিশোরীটাদের সংস্পর্শে আসিয়া" 

ছেন তঠাহারাই তাহার অদ্ভূত অমায্সিকতা, সরলতা ও শিষ্টাচারে 

বিমুগ্ধ হইয়াছেন কি ধনী, কি নির্ধন, কি হিন্দু, কি অহিন্দু, কি 

শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সকলের সহিতই তাহার সমভাব বিদ্যমান 
ছিল। রেভারেও্ড লালবিহারী দে লিথিয়াছেন :--“তিনি একজন 

প্রিয়দর্শন সহচর ছিলেন । অমায়িক, সদী প্রফুল্ল, সরলপ্রাণ এবং 

রসিক ) তিনি ষথায় ষাইতেন স্র্যযরশ্মি ছড়াইতেন।” খস্ততঃ তাহার 

কোমল হৃদয় সর্বদাই গ্রীতি ও সহামুভূতিতে পরিপূর্ণ থাকিত। 
তাহার হৃদয়ের কোমলতা! সম্বন্ধে তাহার সহধর্মিণী লিখিয়াছেন £-- 

*১২৫১ সালের বৈশাখ মাসের ২৪ তারিখে তিনি কর্মস্থানে যান। 

জৈষ্ঠ মাসের ২ তারিখে এই মহাত্মার সেই ( প্রথম পুত্র ) সস্তানটি 

অকালে কৃতান্ত গ্রাস করেন। তাহাতে এই মহত্ব! এত ছুঃখিত হন 



একাদশ পরিচ্ছেদ ১৯৭ 

যে ১০1১২ দিন শধ্যাগত থাকেন । ৬নীলমণি বাবুর বাসাতে ছিলেন । 

তিনি সহোদর ভ্রাতার ন্যায় কাছে বসিয়া থাকিতেন। উভয়ে ১২1১৪ 

দিন কোন কম্দ্ব করেন নাই। পুর্কটি বলিয়াছি ইহার শরীর দয়াতে 
পরিপূর্ণ। ইনি পিতার মৃত্যুর সময় মুচ্ছিত হন। ইহা ত হইবেন। 
শুন! আছে, ইনি যখন কলেজে পড়েন তথন ইহার এক জ্ঞাতি খুডীর 

বড পীডা হইয়াছিল। তার স্বামীতে আর এতে কলেজে যান। 

এমতকালীন তাহার ভ্রাতা এসে তাকে পিত্রালয়ে লইয়া যান। কলেজ 

থেকে এসে ঘরে তাকে ন! দেখে তার স্বামী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু এই মহাঁত্বা একেবারে মুচ্ছিত হইলেন। ধীহার এইরূপ দয়ার 
শরীর তিনি আপনার সন্তানের জন্য এইরূপ কাতর হইবেন তাহার 

আশ্চর্যা কি? এইজন্য ঈশ্বর ইহাকে আর কোন ছুঃখ দেন নাই। 

৫১ বৎসর ৩ মাস এই পবিত্র দেহ এই পৃথিবীতে ছিল, কিন্তু এইরূপ 
ক্লেশ আর সহ্য করিতে হয় নাই” কিশোরীটাদের পারিবারিক 
জীবন অতি মধুময় ছিল। তাহার মাতাপিতার গ্রুতি ভক্তি অসীম 

ছিল। যৌবনের প্রারস্তেই তিনি পিতাঁকে হারান। জননী আনন্দ- 

ময়ী তাহার মৃত্যুর পরেও অনেকদিন জীবিত ছিলেন। ইনি অত্যন্ত 
কোমলহদয়। রমণী ছিলেন। কিশোরীচাদ তাহার মাতার প্রিয়তম 

সম্তান ছিলেন। অনেক ত্যাগস্বীকার করিয়াও কিশোরীচাদ 

জননীর আদেশ পালন ও অভিলাষ পুর্ণ করিতেন। তিনি যখন 
কলিকাতা র ম্যাজিষ্রেটের পদ প্রাপ্ত হন তথন ত্বাহার মাতা সকলকে 

সমভাবে দেখিতে ও সর্বদা ন্যায় বিচার করিতে বলেন এবং অনেক- 

গুলি সছৃপদেশ প্রদান করেন । এগুলি কিশোরাীচাদ তাহার ডায়েবীর 
একন্থানে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সকল উপদেশ অনুসারে 

কাধ্য করিতে তিনি কখনও অবহেলা করেন নাই। 
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তীাহাঁর একমাত্র কন্যা কুমুদিনীকে কিশোরীচা্ কিরূপ ন্নেহ 

করিতেন ও তাহাকে সুশিক্ষিত করিতে কিরূপ যত্্শীল ছিলেন তাহ! 

তাহার সহধম্মিণীলিখিত অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ জীবনকথা হইতে 

অবগত হওয়া যাক । নিয়ে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;-- 

“১২৫১ সালের বৈশাখ মাসে ৭ তারিখে মঙ্গলবারে বেলা 

১১ ঘণ্টার সময় একটী কন্য। সন্তান হইয়াছিল। আর হয় নাই। 

এই জন্য তিনি জগণদীশ্বরকে ধন্যবাদ ধিতেন। বলিতেন, অধিক 

সন্তান হইলেই আঁধক দুঃখ পাইতে হয । কন্যা-পুত্র উভয়ই সমান। 

তাহার যে একমাত্র কন্ঠারত্ব হইয়াছিল তাহাতে তিনি ছুঃখিত ছিলেন 

না, বরং সুখী ছিনেন। তাহার এ কন্যাটাকে অতিশয় যত্পুর্বক 

ণালন-পাঁলন করিতেন। যতদ্দিন মফঃম্বলে ছিলেন ততদিন একটি 

মাষ্টার ও একটি পণ্িত কন্যার জন্য রাখিয়াছিলেন। কলিকাতায় 

আবদিয়া বেখুন স্কুলে দেনও আর একটি মেন রাখেন। একজন 

পাদ্রী সাহেব দেন-__তাহার নাম মিস্ টুপ্তভ। তিনি বড় ভদ্র 

রমনী ছিলেন। তাহাকে ৫*২ টাঁকা বেতন দিতেন। তিনি ফিরিঙ্গী 

মেম কি খৃষ্টান পপন্দ করিতেন নাখধিদের আপনার জ্ঞান নাই 
তাহারা আবার কি শিক্ষা দিবেন? মিস্ টুগুড্ ফর্ডাইস পাদরী 

সাহেবের ছাত্রী, এই জন্য তাহাকে শিক্ষগিত্রী পদে নিধুক্ত করেন। 
তাহার কন্যার নাম ভ্ীমতী কুমুদিনী। তিনি পিতার ন্যায় গুণবী, 

পিতার ন্যায় বুদ্ধিনতী, পিতার ন্যার নম্রন্বভাবা, পিতার ন্যায় আকৃতি, 

কিন্ত বোধ হয পিত।র ন্যায় দয়াবতী নন; কারণ এর পিতার অনীম 

দয়া ছিল, সকলের প্রতি সমভাব ছিল, বোধ হয়, এ জগতে তাহার 

মিত্র ব্যতীত শত্র' ছিল না” 

পূর্বেই বলিগ্নাছি ১৮৫৮ খৃষ্টান জুন নাসে, তিনি উপমুক্ঞ পাত্রের 
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হণ্ডে তাহার কন্যাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন । কিশোরীঠাদের জামাত! 

পূজনীয় শ্রীযুক্ত নীলমণি দে মহাশয় চিরকাল তাহার উরসজাত পুত্রের 
ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা ও সেব৷ দ্বারা তাহার পারিবারিক সখ বদ্ধিত করিয়া- 

ছিলেন। কিশোরীঠাদের দৌহিত্রগণ সকলেই সুশিক্ষিত ও সমাজে 
লব্ধ প্রতি্ঠ। 

তাহার মিত্র ভিন্ন শত্রু ছিল না”--এ কথ। অত সত্য। তিনি 

অকুত্রিম বন্ধুবংসল ছিলেন। সকলেই তাহার অমায়িকতা ও সারল্যে 

বিমুগ্ধ হইয়া বদ্ুত্বের স্ুদুঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। কিশোরার্টাদের 

সকল বদ্ধুই কেবল বন্ধু ছিলেন না--পরম আত্মীয় ছিলেন। তাহার 

অসংখ্য বন্ধুব নামোল্লেথ করাও কঠিন । মহর্ষি দেবেন্দনাথ ও তাহার 

ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ, মহারাজ! রমানাথ ও যশীজ্মোৌহন ঠাকুর তাহার 

বিশেষ বন্ধু হিলেন। মহর্ষি তাহার সনাজোন্নতিবিধারিণী সভার 

সভাপতি ছিলেন এ কথা পূর্বে বলিক্সাছি। নগেন্ত্রনাথ ঠাকুরের 
স্ুহতই তাহার বেশী বন্ধুত্ব ছিল। দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথের 

সহিত কিবৰপ বন্ধুত্ব ছিল, পাঠকগণ পূর্বেই তাহার পরিচয় পাইয়া- 

ছেন । উভয় পরিবারের মধ্যে যে সন্থাব ছিল এখনও তাহা বর্তমান 

আছে। রাজ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত কিশোগ্ঠাদের প্রগাঢ় 

বন্ধু ছিল। উভয়েই কি সাঠ্তাক্ষেত্রে কি বাজনীতিক্ষেত্রে 

অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিগাছেন। রাজেন্্রপাল তাহার 
নবপরিণীতা৷ পত্রী রাণী ভুবনমোহিশীকে লইয়া কিছুকাল কাশী- 
পুরে বাস করিতেন) সেই সময় উভয় পরিবারের বন্ধুত্ববন্ধন 

আরও সুদৃঢ় হয়। শুনিয়াছি, কিশোরীচাদের মৃত্রাসন্বাদ পাইয| 

রাঁজেন্দ্রলাস আত্মীয়বিয়োগজনিত দুঃখ অনুভব করিয়া উচ্চৈ-স্বরে 

ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ঝামগোপাল ঘোষ কিশোরীঠাদের কেবল 
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বন্ধু ছিলেন না, রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার গুরু ও আদর্শ ছিলেন। রাম* 

গোপাল ঘোষের শ্বৃতিসভায় কিশোরীটাদ ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন 

এবং “কপিকাত| প্রিভিউ? পত্রে তিনি রামগোপালের যে জীবন- 

চত্পিত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহ! পাঠ করিলে উভয়ের মধ্যে 

কিরূপ প্রীতিসন্বন্ধ ছিল তাহার আভাদ পাওয়া যায়। রাজা 

রাধাকান্ত দেবের সহিত তাহার বিলক্ষণ সঘ্তাঁব ছিল। যদিও অনেক 

সময় তিনি কিশোরাচাদদের বহুবিবাহনিবারণ প্রভৃতি সমাজসংস্কার- 

বিষয়ক চেষ্টায় বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, রাজার অকৃত্রিম স্বদেশহিটত- 

বণ ও আন্তরিকতার জন্য কিশোরীাদ তাহাকে গভীর শ্রদ্ধা করি- 

তেন। রাধাকান্তদেবের স্বৃতিসভায় কিশোরীঠাদ যে বন্তৃত। প্রদান 

করিয়াছিলেন তাহ! হইতে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যান। হিন্দু- 

পেট য়ট-সম্পাদ্ক হরিশ্চন্দ্রের সহিত তাহার অতান্ত বন্ধুত্ব ছিল। হরিশ 

প্রায়ই কিশোরীটাদের বাটাতে নিমন্িত হইগা দেশহিতকর বিষয়ে 

আলোচন| করিতেন। এক বিষয়ে ইহাদের মতভেদ ছিল। ১৮৬ 

খৃষ্টাব্দে কিশোত্বীটাদ তৎসম্পাদ্দিত “ইত্ডিয়ান ফীন্ডে, হরিশন্দ্রের যে 
জীবনকথ! গ্রকাশ করেন তাহাতে ইহার উল্লেখ আছে। হরিশ মনে 

করিতেন ব্রাঙ্জনীতিসংস্কারই আমাদের দেশোন্নতির একমাত্র উপায় ॥ 

কিশোরীচাদ বলিতেন, ইহার সহিত সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারের 
নিতান্ত প্রয়োজন আছে। মাইকেল মধুহুদনের সহিত তাহার অত্যত্ত 
দ্গেহের সন্বন্ধ ছিল। যখন মাইকেল কপর্দকবিহীন অবস্থায় মান্্রাজ 

হইতে কলিকাতার প্রত্যাগমন করেন, তখন কিশোরীটাদদের ভবনেই 

তিনি আশ্রয় প্রাপ্ত হন। পৈত্রিক বিধর়লাভেব জন্য মোকদমার 
তদ্ধির প্রন্থতিতে কিশোরাটাদ ত/হাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন । 

মাইকেলের নিতাস্ত ঢর্বস্থার সময় কিশোরীটাদই তাহাকে পুলিশ- 
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কোর্টে ইন্টারপ্রিটারের কর্শ প্রদান করিয়া কবিবরের জীবন রক্ষা 

করিয়াছিলেন । খিদিরপুরে কিশোরীচাদের সহধন্মিণীর জ্োষ্ঠতাত 

বাস করিতেন) সেই হুত্রে খিদিবপুরুনিবাপী কবি মধুসপ্ধন ও 

রঙ্গলালকে তিনি ভ্রাতৃসম্বোধন করিতেন। 

জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্রও কিছুকান কিশোরীচাদের অধীনে পুলিশ- 
কোর্টে কার্য করিকাছিলেন এবং তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । 

তাহার সহপাঠী গৌরদান বসাক, ঈশ্বরচন্্র ঘোষাল, ভোলানাথ চন্দ্র, 

বাজনারারণ বস্থ প্রভৃতির সহিত কিশোরীটাদের অত্যন্ত সৌহার্দ 

ছিল। চিরক্মরণীগ ঈশ্বর5ন্র খিদ্যানাগর মহাশয়ের সহিত তাহার 

[বিলক্ষণ স্ভাব ছিল। তাহার প্রস্তাবিত সস্কারসমূহ কিশোরীচা 

সর্দমতোভাবে সমর্থন করিতেন । অক্ষরকুমার দত্ত কিশোরীটাদের 

সমাজসংস্কারবিষয়ক সভার একজন প্রধান সভা এবং প্র সভার অন্ত- 

তম সম্পাদক ছিলেন । মহাত্মা কালীপ্রসন্ন পিংহ, বলাইটাদ সিংহ ও 

শু॥কৃষ্ণ সিংহ তাহার পরম বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্পাধ্যায় ও 

নবেন্ত্রনাথ সেন কিশোরীচাদের ইওিয়ান ফীল ড্ের” নবীন লেখক ও 

তাহার পরম ন্নেহভাজন ছিলেন। পাইকপাড়ার রাঁজভ্রাতৃদ্বয় ঈশ্বর- 
চন্দ্র ও প্রতাপচন্ত্র সিংহ তাহার অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। “ইও্ডিয়ান 
ফীল্ড+ ইহাদের সাঁহাঁয্েই প্রতিট্িত হয়। বিজ্ঞানানুরাগী ডাক্তার 

মহেকন্রুলাল মরকার কিশোপীটাদকে পিতার ন্যার ভক্তি করিতেন । 

একবার কিশোরীটাদের এক দৌহিত্রীব সক্কটাপন্ন পীড়। হয়। মহেঙ্দ্র- 

লালের যত্বে তিনি আরোগ্যলাভ করেন। মহেন্্রলালকে পারিশ্রমিক 

দিবার প্রন্তাব করিণে তিনি কিছুতেই কিশোরীঠাদের নিকট হইতে 

পাপিশরমিক লইতে সম্মত হন নাই। অবশেষে বলেন ষে, যদি তিনি 

বথার্গ তাহাকে কিছু প্রান না করিলে মনক্ষুপ্ন হন তাহা হইলে তাহার 
২৩ 
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একটি ভিক্ষা আছে। এই বলিয়া তিনি কিশোরীটাদের প্রবন্ধীবলী 

এক সেট যার! করেন। বলা বাহুল্য তাহাকে কিশোঁরীষাদ্দ স্বরচিত 

গ্রন্থনিচয় সানন্দে উপহার দেন। মহেন্দ্রলালও তাহাকে তাহার 

চিকিৎসাবিষয়ক মাপিকপত্র কয় খণ্ড উত্তমরূপে বাধাইয় প্রতুাপহার 

দেন। মহেন্দ্রলাল কিশোরীঠাদের এঁ দৌহিত্রীকে কন্যার ন্যায় নেহ 
করিতেন এবং “মা, বিয়া সম্বোধন করিতেন। অতি অল্প লোকই 

বোধ হয় জানেন যে, মহেন্ত্রলাল মস্তিক্ষ-তত্ববিদ্যা (19710110190 ) 

যত্বদহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিশোগীটাদের দেহ ভম্মীভৃত 

হইবার পর মহেন্ত্রলাল তাহার জামাতা নীলমণিকে তিরস্কার করিয়। 

বলেন--তুমি আমাকে আগে সংবাদ দাও নাই কেন? তিনি তাহার 

অদ্ভুত প্রশ্নের মন্দ অন্ুধাবনে অক্ষমতা প্রকাণ করিলে মহেন্্রলাল 

বলেন-_-আমি তাহার মন্তকের ছণঁচ লইতাম। রামমোহন রায়ের 

জীবনচরিত-পাঠকগণ জানেন নে ইংলগে কতিপনন মস্তিফতববিদ্ পণ্ডিত 
তাহার অপাঁধার৭ মণ্তিফ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিরাছিলেন। 

কোন্নগরের উজ্জল রত্ব ধর্মপ্রাণ শিবচন্দ্র দেব কিশোরীটাদ্ের 

একজন অত্যান্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন৷ শিবচন্ছ্রের নিমন্বণে কিশোরী- 

টাদ অনেকবার কোন্নগরে গিয়াছিলেন। ১৮৫৮ থৃষ্টান্দে উক্ত মহাম্া 
কর্তৃক সংস্থাপিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষ! ও পারি- 

তোধষিক বিতরণ কালে কিশোরীচান সভাপতির আসন হইতে ষে 

মনোহর বক্তূতা প্রদান করেন তাহার উপসংহারে বলিয়াছিলেন £-- 
গ্যদি প্রত্যেক স্থান, নগর এবং গ্রামে, কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেবের 

ন্যায় লোক থাকিতেন তাহা হইলে সেখানে আরও মুখের অবস্থ। 

পরিদৃ হইত। আমর! দেখিতে পাইতাম -বিদ্যালয়দমূহ উর্তিলাভ 

, করিতেছে, পুস্তকাগারলমূহ সমৃদ্ধিশালী হইতেছে, জ্ঞানের প্রবাহ 
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দেশের প্রতিকোণ পূর্ণ করিতেছে, মানসিক ক্ষেত্র প্লাবিত ও উর্বর 
করিতেছে এবং উহা'র অনিবার্ধ্য ও কল্যাণময় গতি প্রাচ্য ও সুখ উৎ- 

পাদন করিতেছে ।” দীন্বস্ধু মিত্রও বশ্ণিচন্ত্রের ন্যায় কিশোরীটাদের 

স্নেহ লাত করিয়াছিলেন। জামাইবারিকে দীনবন্ধু তাহার যে সকল 

পরম বন্ধুর নাম দিঘ়াছেন তন্মধ্যে কিশোরাটাদের নামও প্রদত্ত 

হইয়াছে। 

কিশোরীটাদের অসংখ্য বন্ধুগণের নাম প্রদান কর। এস্থলে সম্ভব 

নহে। তাহার অনেক যুরোপীয় বন্ধুও ছিলেন; তাহাদের কাহারও 
কাহারও কথা পুর্ববন্তী পরিচ্ছেদধমূহে পিপিবদ্ধ হইগনাছে। 

যদিও শেষ অবস্থায় কিশোরীঠাদের আন্ন অতি সামান্য ছিল, 

তথাপি সকল সত্কার্যে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। হুরিশ্চন্দ্রের 

স্থৃতিসভায্ বক্ত ভাকালে সেই দেশব্রত মহাত্মার পরোপকারিতা সম্বন্ধে 
কিশোরীটাদ বলিয়ছিলেন, “কেহ তাহার নিকট পরামর্শ অথবা 

সাহাধ্যভিক্গা করিয়া বিফলমনোরথ হন নাই । আর্তের আহ্বানে 

[তিনি কখনও বধির ছিলেন না এবং নিয়ত তাহার সাধ্যমত সাহায্য 

মুক্তহস্তে দান করিতেন। তিনি ম্নেরূপ উচ্চমন1 ছিলেন সেইরূপ 
মুক্তহস্ত ছিলেন এবং ধাহার! তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে জানিতেন তীহা- 

রাই ভীহার অত্যাচারিতেব প্রতি সহানুভূতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ 
হইতেন। আমি বলিতে চাহি নাযে তাহার দান অসামান্য অথব! 

পরিমাণে আধক, কিন্তু উহা তাহার যংসামান্য আয় ও সুবিধার 

হিসাবে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। তাহার দানের পরিমাণ অল্প বলিয়া 

তাহার পরোপকারেচ্ছা যে কম ছিল তাহা নহে, কারণ দান করিবার 

অক্ষমতা সত্বেও পরোপকারেচ্ছ। বিদ্যমান থাকিতে পারে, যদিও 

দানের মূলে পরোপকারেচ্ছা বিদ্যমান না থাকিলে তাহার কোন 
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মূল্য নাই। আমার মতে স্বজাতীয়দিগের কল্যাণের জন্য একাগ্র 
ইচ্ছাই পরোপকারের মুল এবং প্রভূত অর্থ প্রদান (যাহাঁকে আমি 
দান বলি) না করিলেও সুন্দর ও সম্পূর্ণভাবে পরোপকার কর! যাইতে 

পারে। বস্ততঃ যখন আড়ম্বর এবং অন্যান্য আবশুদ্ধ কারণ হইতে 

দাঁন প্রহ্থত হয় তাহাকে ব্দান্যত। বল! বা না।” হরিশ্চন্রের বিষয়ে 

তিনি নিজে যাহা বলিয়া গিয়াছেন আমরা! কিশোরীটার্দের বিষয়ে ঠিক 

সেই কথাগুলি প্রয়োগ করিতে পারি । 
কিশোরীটাদের চরিত্রে একটিমাত্র দৌৰ আরে।প করা হয়। স্ 

দোষ ততৎকাদীন হিন্দুকলেজের প্রা সকল ছাত্রেরই ছিল--অখাধ্য 
ভোঁজন এবং মদ্যপান । আমব্রা এই সকল অনাঁচারের ঘোর বিরোধী । 

কিন্ত আশ্চর্যের বিষর় এই যে, রামমোহনের ন্টান ধর্মসংক্কারকও মদ্য- 

পান সমর্থন ও মাদভোজনের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান 

করিঙ্থ! গিয়াছেন এবং রামগোপাল ঘোষ, হপ্রিশ্চদ্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতি 

নেতৃগণের সকলের চবিত্রেই এই দ্োব বিদ্যমান ছিল। শুনিয়াছি 

মদ্যপানের পর মস্তিফ বিকৃত ন। হইয়! হরিশ্জ্রের মস্তি এরূপ সতেজ 

হইত যে' তাহার সন্বোতক্ট রচনাসমুহ সেই অবস্থান লিখিত। 
কিশোরীটাদদ যর্দিও মদ্যপান করিতেন তথাপি আমরা বিশ্বস্তস্তত্রে 

অবগত হইয়াছি যেতিনি কখনও প্রমত্ত হইতেন না। বরঞ্চ এই 

সময়ে তাহার মস্তি এরূপ পবিিচ্ধার ভইত যে তিনি অনর্গল ইংরাজী 

বক্ততা দিতে পািতেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সন্তান্ত ইংরাজপিগের সভিত 

মদ্যমাংদ ভোজন করায় তিনি তৎকালীন হিন্সনাজের লক্ষ্য হইয়! 

পড়িয়াছিলেন, যণিও সেই হিন্দুনমাজের অনেক নেও| কেবণ মদ্যমাংস- 

ভোজন নহে, তদপেক্গা গঠ্তি অনাচাপ্রসমূহ গোপনে করিতে কু্ঠিত 

হইতেন না। 
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কিশোরীর্টাদদ কেবল যে দেশের শিক্ষাবিষয়ক, সামাজিক ও রাজ- 

নীতিক উন্নতির জন্যই আজীবন চেষ্টিত ছিলেন তাহাই নতে, দেশের 

শিলোন্নতির দিকেও তাহাব আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। ঠিনি 

৬নবগোপাল মিত্র প্রবন্তিত হিন্দুশিরমেলার একজন প্রধান উতৎদাহদাতা 

ছিলেন এবং ভারতখর্থীন শিল্পবদ্যালদের কাধ্যানব্বাহক সনিতির 

অন্যতম প্রধান সভ্য ছিপেন। [তিন কৃষি ও পুষ্পবিস্্রানের অনুরাগী 

ছিলেন । তাহার কুষিবিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। তিনি 

্বীগ্ন উদ্যানবাটাকায় অনেক পুষ্পবৃক্ষ যোপণ করিগাছিলেন এবং পুষ্পেৰ 

অত্যন্ত আদব কররিতেন। খু শিল্পমেলায় তাহার উদ্যানজা৩ পুষ্পা্দি 

পারিতোধিক লাভ বরিয়াছিল। তাহাব উ্িদ্বন্তানের অনুগাগ- 

সপ্ধদ্ধে ১৮৭৮ €ষ্ট।বের বেঙ্গল ম্যাগালিৎন” ভাহান ভ্রাহুষ্পুর নগেন্ত্র- 
লান ণিখিখাছিলেন, শতনি মেডিক্যাপ কলেজে উদ্ভদবি্ঞানবিষয়ক 

বন্ত তা আনতে যহতেন এবং অনক চিঞ্খসিক আরও স্মরণ করেন 
যে, যে সকল থন্তুত1 নূতন ছান্রগণের নিকট নিঠান্ত অতৃপ্তিকব বোধ 
হইত সেই সকল বন্কৃতা তিনি ছড়ি হাঠে কবিয়া তাহাদেব পাশ্বে 

বসিয়। কিরূপ আগ্রহের সহিত শু নতেন। 

কিশোবাচাদের কথোপকথন শক্ত অতি মনোহাগ্গিণী ছিল। 

কঞ্চাস পাল িখিমাছেন, “কথোপকথনে [৩নি সবসোক্তির জন্য 

বিখ্যাত ছিলেন এবং ডিনি ঠিওগ্রাহী গপ এবং স্বাভাবিক ব্যঙ্গোক্ততে 

এত গারিপূণ খাকিতেন যে আহারকালে তাহার কথাবার্তা শ্রবণ কঝ! 

অত্যন্ত আনন্দঞনক ছিল। তাহার অনাধারন অগ্তুকব্ণশক্তি, ছিল 

এবং তিনি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের ভাবঙ্গী ওস্বরের এন্ধপ অস্থকবণ 

করিতে পারিতেন বে গ্রহের বাহিব ভইতে কেহ বুঝিতে পারিত না যে 

বক্তা আব একজন্স অগ্ুকরণ কবিতেছেন ।৮ 
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কিশোরীচীদ মধামাকৃতি এবং দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। 
তাহার আয়ত নয্ননদ্বরন এককালে তাহার গ্রতিভ। ও হৃদয়ের কোমল- 

তার পরিচয় প্রদান করিত। 

কিশোরীচাদ একদিকে যেরূপ কুস্মাপেক্ষা কোমল ছিলেন, 

অপরদিকে তেমনই বজ্কাদপি কঠিন ছিলেন। যাহ! তিনি সত্য ও 

মঙ্গলময় বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহা কব্িতে তিনি কখনও কুঠিত 

হইতেন না। তাহার কাধ্যে, বাক্যে ও রচনায় তাহার অসা- 

মান্য নিভীকতা ও তেজন্বিতার ভুরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া 

যায়। 

তাহার দেশভক্তি অতুলনীয় । তিনি প্রাণের সহিত দেশকে ভাল 
বাদিতেন। দেশের উন্নতিকল্পে তাহার হধয় ও মস্তিষ্ষ সব্বদা নিয়ো- 

জিত থাকিত। দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি আজীবন আগ্রহ 

প্রকাশ করিয়াছেন। নাটোরে নিজ ব্যয়ে তিনি একটি বিদ্যাপয় 

স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বহু বিদ্যালয়ে তিনি অর্থপাহাষ্য করিয়া- 

ছিলেন। কিন্তু অনেক স্থণেই তিনি বলিয়াছেন যে শিক্ষাবিস্তারই 

এই বহুব্যাধিনমার্রিই দেশের উন্নতির একমাত্র উপায় নহে। শিক্ষার 

সহিত সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিরও প্রয়োজন | সামাজিক 

সংস্কারের জন্য তিনি বে কিন্ধপ আগ্রহের সহিত 'সমাজোনন(তিবিধার়িণী। 

সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ 
নিরাকরণ ও বিধবাবিবাহ প্রচপনের চেষ্টা কনিয়্াছিলেন, এস্লে 

তাহার পুনরুপ্রেখ নিশ্রযোজন। 

ধন্মধিষয়ে তিনি রামমোহন রায়ের সহিত একমত ছিলেন। 

কার্পেন্টার প্রণীত রাজা রামমোহন রায়ের প্রসিদ্ধ জীবনচরিতে রাজাকে 

একেম্বরবাদী খৃইয়ান প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে । ১৮৬৬ 
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খৃষ্টানদের “কলিকাতি। রিভিউ” পত্রে উক্ত জীবনচরিতের সমীলোচন- 

প্রসঙ্গে কিশোরীাদ লিখিয়াছেন :-- 

“আমরা এটুকু স্বীকার করিতে পারি যে একেশ্বরবাদী খুষ্টানদিগের 

উপাননামন্দিবে উপস্থিতি এবং তাহাদের প্রচারিত ধর্মমতের প্রতি 

স্পষ্ট সহানুভূতি হইতে উক্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের তাহাকে সমন 
বলিমা বিবেচনা করিনাঁর অধিকার জন্মিয়াছিল । সেইব্প, বেদাস্ত- 

বাদিগণেব প্রতি তিনি যে পরিমাণে আশ্রয় ও আনুকূল্য দান করিয়া- 

ছিলেন তাগাতে সম্ভবতঃ তিনি বেদান্তবাদী ছিলেন এইরূপ প্রতীতি 

জন্মিতে পাবে । আবার মহম্মবীয় ধর্মমতের বিশেষ বিশেষ উপদেশ 

তিনি বেকপ গ্রশংসাঁব সহিত উল্লেখ করিতেন, তাহাতে তাহাকে 

কোবাণে বিশ্বাসী বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু বাস্তবিক 

তিনি একেশ্বরবাদী খুষ্টান ছিলেন না। ডাক্তার কার্পেপ্টারের উপৰি- 

উদ্দু 5 সাক্ষ্য বাকা হইতেই প্রমাণ তয় যে লগুন নগরে অবস্তানকালে 

যদিও তিনি তাহাদের উপাসনা-মন্দিরে উপস্থিত হইতেন তথাপি তিনি 

কোন? ধ্শসভায় একপনাবে যোগদান কবিতেন ন1, যাহাতে উক্ত 

সভাঁব কার্ধ্যাবণী ব। মতামতের জন্য তাহার উপর কোনবপ দান্িত্ব- 

স্থাপন করা যায়। আমরা একথাও বণিব, যদিও তাহাতে পুরাতন 

মগের ব্রাহ্গগণ বিস্মিত বা ক্ষুপ্ন হইতে পারেন যে, তিনি বেদান্তবাদীও 

ছিলেন না| বস্ততঃ কোন (বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মমতের পোষকতা 

বা! উপাসনা স্থানে উপস্থিত হইতে তাহার নিজ ধন্মমত নির্ণয় করিতে 

যাওয়া নিতান্তই শিক্ষল। রামমোহন রায় আসলে একেশ্বরবাদী 

ছিলেন। আমর! এই পত্রে বিংশতি বত্সর পুর্বে যাহ বলিয়াছিলাম 

এখনও তাহাই খলিতেছি যে, তিনি ধর্মবিষয়ে বেহ্থামের দার্শনিক 

পশ্থার অনুগামী ছিলেন, অর্থাৎ পৃথিবীর বিঠিগ্ন ধন্মমতগুলির বিষয়ে 
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তিনি সত্যাসতোর বিচার না করিয়া কেবল তাহাদের কোন্টর দারা 

মানবের কি পরিমান কল্যাণ সাধিত হইয়াছে এবং কোন্ট কি পরি- 

মাণে মানুষের স্ুখবদ্ধীন ও দ্রঃখহাস করিবার পক্ষে অধিকতর উপ- 

যোগী, তাহাই বিচার কবিতেন। সুতরাং ডিন কোন বিশেষ ধর্ম 

মতেব পোবৰকত। করিয়াছিলেন বপির। সেহ মত অবলঘ্ধন কখিয়াছিলেন 

একপ মনে করা বায় না। হঠিনি ননপ্ত কুসংগ্কারাচ্ছন ধশ্মশুণিকে 

সংস্কার দ্বাবা একেশ্বরখাদে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

তিনি স্প্পইদশী, কক্মবৃদ্ধি, শিগক ও গার টিম্তাশীনণ ছিলেন, এবং 

ধন্দজগাত বিপ্লব উপস্থিত করাই ভাহার উদ্দেশ্য ছিল। দষ্টান্ত হইতে 

মূলস্থত্র মাবিক্ষাব কাবাব -বান্ত হহতে সমস্তের ধারণা করিবার,-- 

তাহার ঈশ্বরদন্ত ক্ষমতা হিল, এব" তন্ন তন্ন কাব? সত্যের উদ্ধার ও 

প্রচার কাববার ইন্থা আঙ প্রব্লা হিল; এহজন্য ৩নি বাহবেল। 

কোবাণ ও খেদ অর্ভনিবেশ ও বিচারপূত্বক পাঠ কবিরাহিলেন । 

তাহাতে তিনি এই পিদ্ধান্তে উপনীত হন নে, বেদ একেশবুবাদেবহ 

উপধেশ ণিথাছে এবং এদেশের পৌসুশিকতাহ্চক আচারাধি পুনাতন 

ধন্মমতের বিকৃতি মাত্র । টিনি প্রকাশাভাবে পৌনুনলিকতার নিন্দ! 

করিরাহিণেন, এবং ভাতার 1বনাশগাঁধন ও বেদের পুবাভন ও বিচার- 

সঙ্গত ধম্মনতের পুনকজ্জাবনহ 'ভাহাঁব জাবনেৰ ঈশ্ববনিদই কার্ধ্য 

বলয় প্রচার করিয়াছিলেন । বাইবেলের উপণি্ক ধন্মন।5 অতি 

বিশুদ্ধ ও উচ্চতম ব্পিএ। তীভার ধারণ। হহগাহিল এবং দেইগরশ্য ঠিনি 

তাহার দেশখাপিগণের নিকট উঠা বগাসাধ্য বিশদন্ধপে খাখা। ও 

প্রচার করিবার প্রয়াপ পাইয়াছিলেন। তাহার লিখিত 'খৃষ্টীয় জন- 
সাধারণের প্রতি ন্থরোধ” নামক তিনটা প্রবন্ধ, উপনিষদসমূহের 

ব্যাথা এবং €তাঁফতৃলমোরাহেদিন নামক পারস্য ভাঁধায় রচিত গ্রন্থ 
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হইতে প্রতীয়মান হয়, তিনি কিরূপ অদাধারণ বিচার-কৌশল ও 
অশ্রান্ত উৎসাহের সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে 

সুপ্রতিষ্ঠিত তিনটা প্রধান ধর্ম সংগঞ্নের মুলেই একেখরবাদ বিরাঙ্জ 
করিতেছে । তাহার দেশের প্রচলিত ধন্দমমতের উপর সাধারণ একেশ্বর- 

বাদ সংরোপণ করাই তাহার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আমরা 

বণিয়াছি, তিনি একেশ্বরবাযি থষ্ঠটান ছিলেন নাঁ। তাহার একেশ্বরবাঁদ 
চ্যানিং, কার্পেন্টার, গ্রীষ্টলি, পার্কার প্রভৃতির একেশ্বরবাদ হইতে 

তত্ব: ভিন্নকপ। উহা এককপ উদার একেশ্বরবাদ। উহ! দার্শনিক 

একেশ্বরবাদ । উহ। স্বাভাবিক একেশখরবাদ, যাহা প্রাচীন গ্রীস ও 

রোমের দার্শনিকগণ মানিতেন। বিভিন্ন ধর্শমতের প্রধান উপদেশ 

গুলির তিনি ঘে পোষকত্া! করিয়াছিলেন তাহা অবাবস্থিতচিত্ততার 

লক্ষণ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু বস্ততঃ তাহ! তাহার ৪1116909- 

11) বা উপযোগিতাবাদের ফল মাত্র। তিনি বাইবেল, বেদ ও 

কোঁরাণের একেশ্বরবাদের সমর্থন করিতেন বটে, কিন্তু পৌন্তলিকতার্ 

কোন? প্রশ্রর দেন নাই। হিন্দুসংস্কারকগণের মধ্যে যেরূপ সংপাহস 

সচবাচর দুষ্ট হয় না, সেইকপ সংসাহসের সহিত তিনি হিন্দু, মুললমান 

ও খুষ্টান্ন ধর্মের পৌন্তুলিকতীসম্ভূত কুসংস্কারগুলির প্রতি পক্ষপাতশূন্য 
হইয়। কঠোরভাবে মন্তব্য প্রয়োগ করিরছিলেন। এই নিরপেক্ষ 

কঠোর পুত্তলিবিরৌধী যে সকল প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত স্থস্রভাবে আলোচন। 

করিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলি হইতে কুসংস্কার ও নরপুজ। বিশ্লেষণ 

ও অপসারণ করিয়া কেবল একেশ্বরবাদের সবল ও সার তথ্যগুলি 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কেহ কেহ বলেন, রামমোহন রায়ের নিজের কোন স্পট ধর্শমত বা 

বিশ্বাস ছিল না, তিনি স্বাধীন ভাপুক, মাএ ছিলেন। কিন্ত তাহার 
২৭ 
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সমস্ত জীবনচরিত আলোচন। করিলে এরূপ অনুযোগ ভিত্তিহীন বলিয়! 

প্রতিপন্ন হয়। তিনি কোন বিশেষ সম্প্রনায়ভূক্ত ছিলেন না ইহ! সত্য, 
এবং কোন নূতন ধর্ গ্রচার করিবার প্রস্াস পান নাই ইহাও সত্য। 
তীহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, কিসে ঈশ্বর ও মানবের প্রতি 

মানবের প্রেম বদ্ধিত হয়। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার মানসে তিনি 

একমাত্র সত্য ও জাগ্রত ঈশ্বরের সার্বজনীন উপাসনাপদ্ধতির প্রচল- 
নের উদ্দেশ্যে বর্ণভেদ ও ধর্মমতভেদ বিচার না করিয়া সকল ধর্মসম্প্র- 

দায়ের লোককে একত্র করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।৮ 

কষ্ণদান পাল লিখিয়াছেন, কিশোরীঠাদ স্বয়ং উপরিলিখিত 

ধর্শমতের অনুবত্তাঁ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 



পরিশিষ্ট 
হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গাতরাহণে কিশোবীর্টাদ (ক) 

(১৮৬১ খুষ্টাবেব ২২শে জুন দিৰসের 'ইত্তিয়়ান ফান্ড পত্রে 
প্রকাশিত কিশোরীষাদ মিত্র গিখিত প্রবন্ধের 

ভাবানুবাদ ) 

হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু,-যে শোকাবহ ঘটনা! বিগত শুক্র- 

বার ১৪ই জুন দিবসে সংঘটিত হইয়াছে, তাহার দেশবাসিগণ কর্তৃক 

যথার্থই একটি জাতীয় শোকের বিষয় বলিপ্না বিবেচিত হইয়াছে। 
তাহাদিগের মনে তাহার নাম দেশপ্রাণতার সহিত বিজড়িত, এবং 

অধিকাংশ বাক্তিরই মনে জন-সাধারণের, এবং তাহাদিগের স্বাভা- 

বিক নেতা--জমিদারগণের উন্নতিকল্পে আস্মোৎ্সর্গের সিত সংগ্রিষ্ট। 

হরিশ্চন্দ্রের নামে, আমাদিগের মনে কোনও ভাবতীয় খধির কথ! 

উদ্দিত হয় নাধিনি রামমোহন রায়ের ন্যান্ন দেশে নৈতিক ও 

আধ্যাত্মিক নবজীবনের প্রণিষ্ঠাকল্পে প্র্বত্ব করিয়াছিলেন ॥ মনে 

হয়,--সেই সর্বপ্রকার অন্যান ও অত্যাচারের পরম শত্রুর বিষয়, 

নীলকরগণের নিন্ম অত্যাচার, অনধিকারচচ্চাকাবীব অসংষত উপদ্রব, 

এবং রাজকম্মচারিগণের অন্যায় ও অবৈধ কার্য্যপ্রণালী বাহার 

তীব্র সমালোচনাব্র লক্ষ্য ছিল, ক্ষমতার অপব্যবহার ও শকির 
অপচারে বিধিসঙ্গত বাধাপ্রদানের সহিত তাহার নাম অচ্ছেদ্য 

ভাবে সংশ্লিষ্ট । যখন সমগ্র বঙ্গদেশ তাহার বিয়োগে কাতর, এবং 

তাহার ষশোগাঁনে মুখরিত, সেই সময়ে বর্ধমান লেখকের পক্ষে, 

যথাযথভাবে তীহার চরিক্রবিশ্নেষণ ও সম্পূর্ণরূপে তাহার জীবন- 
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কথা বর্ণন সময়োপযোগী হইবে না। সুতরাং কিছুমাঁজ অতিরঞ্জিত 
না করিয়া, কিছুমাত্র গোপন ন। করিয়া, অতি অল্প কথায় তাহার 

কঠোর অথচ কোমল চত্রিত্রের পরিচয় প্রদানে প্রয়াস পাইব। 

বর্তম(ন লেখক এই রচনার বিষনীভূত মহাআ্ার সহিত সাধারণের 
কার্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে, সাহিত্যক্ষেত্রে ও রাজ নীতিক্ষেত্রে মিলিত 

ছিলেন । তাহার বহু পরিচিত বন্ধু অপেক্ষ। তিনি তাভাকে শুন্স- 

তরভাবে ও সমভাবে পধ্যবেক্ষণ করিয়াছেন । তিনি তাহার মনের 

সর্বাপেক্ষা অনমনীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন--ষে অবস্থা তাহার 

স্বাভাবিক হইলেও বোধ হয় সর্বাপেক্ষা সুন্দর নহে | যদ্দারা মানু- 

ষের আভ্যন্তরীণ জীবনের স্থন্দর অন্ত ষ্টিলাভের সুযোগ প্রাপ্ত 

হওয়! যায়, লেখক তাহার ব্যক্তিগত জীবনের সেই সকল অবস্থা 

অবলোকন করিয়াছেন। লেখক এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া 

তাহার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতেছেন না, কেবল মাত্র এই বিষয়ে 

হস্তক্ষেপ করিবার কারণ প্রদণন ও আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। 

বর্তমান শাসন প্রণালীতে কোনও প্রতিভাবান বা শিক্ষিত 

হিন্দুর জীবনের ঘটনা অপাধারণ বা বৈচিত্র্যময় হওয়া অসম্তব। 
সামাজিক, রাজনীতিক ও সাময়িক উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকায়, তাহাকে 

সচরাচর কলিকাতার কোন আফিসে কেব্রাণীরূপে অথবা অত্যন্ত 

সৌতাগ্য থাকিলে, কোনও পরুগণার বা মহকুমার তালুকদান্র বা 

সাবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে, কোনও ক্রমে জীবন অতিবাহিত করিতে 

হয়| দ্বেশের সকল প্রকার উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত হইয়া, তাহারা কেরা- 

ণীর ডেকে ও ক্ষুদ্র কাঁছারীতে উৎ্সগ্ণকৃত শক্তিকে কোনও বিশ্বৃত 

প্রদেশশাসনের ক্ষমতায় বিকশিত করিতে পারেন ন। | যে প্রতিত। 

মহাঁম্বা আকৃবরের দৈন্যগণকে বিজগ্ন-বৈজয়ন্তী প্রধান করিয়াছিল, এবং 
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সাআজ্যের কোষাগ।র সমৃদ্দিশালী করিয়াছিল; অবিশ্রীন্ত লেখনী 

চাঁলাইযা, খাজানা আদায় কবিয়া, অথব। চোর ধবিয়া, সে প্রতি, 

ভার স্ফুবণ হওষা অসন্ভব। সাদ্ধ ছুট শত বষ পুব্বে হরিশ্চন্দ্র হয়ত 

টোড্ব মল্প অথবা আবুপ যজ্ল্ হইতে পাবিতেন। কিন্তু যে 

শাসনপদ্ধতিতে সমস্ত শক্তি অপচিত হয় এবং সমণ্ত গ্রতিভ। বিনষ্ট 

হয়, তাহাবই ফলে, তিনি সানান্য কেরাণীৰ ন্যাযস জীবন আবস্ত 

করিষাছিলেন এবং সহকারী মিপিটারী অডিটর পে জীবনের চবুম- 

সীমায় উপনীত৩ হইয়াছিলেন। 

১৮২৪ খুষ্টান্দে কনিকা'তাঁর উপকণে ভবানীপুরে হরিশ্চন্ত্র জন্ম- 

গ্রহণ কধেন। তিনি কোনও কুণীন বাহ্ষণেব সব্বকনিষ্ঠ পুত্র। 

তাহাব পিতামাতা ভিশুধন্মে বিশেষ আস্থাবান্ িলেন। অনেক 

সন্ত্রাপ্ত পরিবাবে সাতঙ তাহাপধিগেব হন্বন্ধ ছিল) কিন্ত অনেক 

সন্গ।স্ত পবিবারেব ন্যার তাহাদিগেব সা*সাবিক অবস্থা অত্যন্ত হীন 

ছিল। হরিশ্ন্দ্রেব সাত বৎসর বয়তক্রমেব সময়ে তাহাবা তাহাকে 

বভবষায় পাব্দর্শী ও ধম্মশীণতার জন্য বিখটাত স্বীয় বেভাবেওড মিঃ 

পিঘার্ডেব শত্বাবধ।নে পবিচাপিত ইউনিয়ন সবল নামক মিশনবী 

( অগবা স্বাধীনভাবে পরিচালিত ) বিশ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাউয়া দেন। 

এইখানে তিনি প্রাথমিক শিশ্ষা প্রাপ্ত হন। তান আট বসব 

কাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিপাছিলেন, কিন্তু এই সময়েব মধ্যেই 

তিন শিক্ষকবৃন্দের উচ্চ প্রশংসা অজ্ঞন কবিক্াছিলেন এবং 

এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও তন্বাবধায়ক মিঃ পিফার্ডের সঙন্সেহ 

ব্যবহারে উৎসাহপ্রাপ্পু হইয়াছিলেন। নি পিফাডের সেই সতত 

শ্নেহশীল ও সদদ্ধ ব্যবহার তাহার হদয়ে যে গভীর কৃতজ্ঞ- 

তার স্থষ্টি করিয়াছিল, তাহ তাহার জীবনের শেষ মুন পধ্যস্ত বিলীন 
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হয় নাই। একদিন আমাঁদিগের বাঁটাতে কলিকাতার ব্যারিষ্টার মিঃ 

সি পিফার্ডের সহিত হরিশ্চন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। তাহার কোনও প্রশ্নের 

উত্তরে মিঃ পিফার্ড বলেন, তিনি রেভারেও্ড মিষ্টার পিফারের পুত্র । 

ইহা শুনিরা হরিশ্চচন্ত্রর অশ্রু উথনিদাা উঠিযাছিল। তথাপি এমন 

লোকও আছেন, ধাহার! এতন্দেশবাণীর হৃদয়ে কতজ্ঞত! নামক কোনও 

বৃত্তির অস্তিত্বই স্বীকার করেন ন]। 

বাল্যে হরিশ্চন্দ্রের যে প্রতিভা লক্ষিত হইয়াছিল, যৌবনে তাহ। 
আশাতীতরূপে বিকশিত হইয়াছিল। তিনি পাঠে দ্রুতগতিতে উন্নতি 

লাভ করিয়াছিলেন এবং শীপ্রই মফঃস্বলস্থ প্রাথমিক শিক্ষালয়ের উচ্চ- 

তম শ্রেণীর পাঠাসমূহে অনাধারণ অধিকার লাভ করিযাছিলেন। 

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, এবং পর বৎসর হিন্দু 

কলেজের উচ্চ বৃত্তির জন্য (9010101 301012131)1])) পরীক্ষা প্রদান 

করেন । ছূর্ভাগ্যক্রমে তিনি উহাতে অকৃতকার্য হন। তাহার 

সাংসারিক অবস্থ। বিনা বেতনে শিক্ষালাভ ব্যতীত অন্য উপায়ে 

কলেজের উচ্চশিক্ষালাভের অন্তরায় হওয়াতে, তাহাকে ইচ্ছার বিরুত্বে 

বাধা হইক্া সংসারে প্রবি্ হইতে হয় । প্রথমে তিনি তৎকালীন 

নীলামদার টলা এওড কোম্পানীর অফিসে মাপিক ১২২ টাক বেতনে 

কেরাণীর কর্দে নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মিলিটারী অভিটপ- 

জেনারেলের অফিসে একটা কেরাণীর পদ শুন্য হওয়ায়, উহার জন্য 

তিনি আবেদন করেন। এ পদের মাসিক বেতন ২৫২ টাকা মাত্র, 

কিন্ত গ্রার্থী অনেক ছিলেন। তাহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইল) 

কারণ, তখন এই পরীক্ষাগ্রহণের বাতুলতা। (18012 ) আরম্ত হই" 
য়াছে। মিষ্টার জর্জ কেলনার পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষার বিষয় 

ছিল একটা প্রবদ্ধধ্চন। এবং পাটাগণিত। সমস্ত কাগজ দেখিয়। 
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শিষ্টার কেলনার হরিশ্চন্দ্রের উত্তরপত্র সর্বোত্কষ্ট বলিয়া অভিমত 

প্রকাশ করিলেন। এইরূপে তিনি কেরাণীজীবনে প্রতিষ্ঠিত হই- 
লেন। এই কেরাণীজীবনের প্রভাব, ₹.হা সচরাচর প্রতিভ। শির্বা- 

পিতপ্রায় করে, হরিশ্ন্দের মানসিক গঠনের উপর তাদৃশ অনুৎ্সাহ- 

জনক অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই । উহা তাঁহার সুন্দর 

বলিষ্ঠ গ্ররতিভ। নির্বাপিত করে নাই--করিতে পারে নাই । কিন্ত 

কিছু খর্ব করিয়াছিল। তাহার উদ্ধীতন কর্মুচারিগণ শীঘ্রই তাহার 

কম্মনিপুণত। স্বীকার করিলেন এবং তাহার সদ্ববহার করিতে আরম্ত 

করিলেন । তাহারা হরিশ্ন্দ্রকে জ্ঞাঁনার্জনে উৎসাহ প্রদান করিতেন। 

তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে উচ্চ জ্ঞান অর্জন করিতে লাগি- 

লেন। এই সমক্ষে তিনি বহুবিধ পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন। 

এইবপ একজন কর্মচারী আমাদিগকে বণিয়াছেন যে, হত্রিশন্্ 

প্রায়ই নিজের সংগ্রহ হইতে ও কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী হইতে 

পুস্তক আনাইয়া তাহাকে পড়িতে দিতেন । অধিকাংশ হিন্দু যুবক, 

যাহার! বিদ্যালয়-পরিত্যাগের সহিত পুস্তকাদির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ 

কৰেন, তাহাদিগের অপেক্ষা তিনি কত বিপরীতভাবাপন্ন ও কত শ্রেষ্ঠ 

ছিলেন! ধাহাদিগের বিশ্বাস যে, শৈশবে মানুষের শিক্ষা আরম্ভ হয় 

এবং মৃত্যুতে শেষ হয়, তিনি তাহাদিগের অন্যতম ছিলেন এবং এত- 

দেশবাসীর পরম খিব্রগণের নিকট হইতে “এতদেশে প্রতিভাশালী 

বালক আছে, কিন্তু প্রতিভাশালী মনুষ্য নাই”-_-এই যে অডিষোগ 

প্রায়ই শ্রবণ কর! যায়, সংসারে প্রবিষ্ট হইম়াও হবিশ্ন্দ্রের এই অসা- 
ধারণ শিক্ষান্থরাগ সেই অভিযোগের প্রকৃত প্রতিবাদ । তাহার 

পাগ্ডিত্য তত গভীর ছিল না, কিন্তু তিনি ইতিহ।স, অর্থনীতি ও 

রাজনীতিব্ষয়ক বহুসংখ্যক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। তাহার 



২১৬ বিশোবীটাদ মিত্র 

মনের চিন্তাশীল ভাব, অদাধাবণ তর্কণক্কি, অপুর্ব মেধা, যাহ! পড়ি- 
তেন,--তাহা নিজস্ব কবিবার বিস্ময়কর ক্ষমতা, এবং রাজনীতিতে 

অগ্নরাগের ফলে তিনি অল্প বয়:সই খ্াতি অঞ্জন করিয়াছিংলন | 

শীপ্বই তিনি লেখনী ধাবণ করিলেন, এবং ১৮৪৯ খুষ্টাব্দে তাহার এক 

বন্ধুর সহিত পরিচালিত একট সাময়িক পত্রে তাহার অধ্যব্সাদের ফল 

ও সাহিত্যিক প্রতিভ1 প্রকাশিত হইল । বেঙ্গন রেকর্ডারে তাহার 

প্রথম রচণাণক্তি বিকাখপ্রাপ্ত হর । কিন্ত হিন্দপটি য়? প্রতিষ্ঠার * 

পূর্ধ্বে সাঠহিত্যগ্গতে ঠিনি যশঃ অঞ্জন কবেন নাই । তাহার সম্পা- 

দকত্বে পৃহন্দুপেটিয়ট শীঘ্বই অতি উচ্চ সোপানে আবোহণ কিক 

ছিল। উহা দেশবাসীব মুখপত্রস্ববপ হইল এবং সাধারণ বিষয়ে 

লোকমত অবগত হইবার জন্য উংস্ক গবর্ণমেণ্টের নিকট বাজভক্তি 

জ্তাপনের উপাঁরস্বপ হইল । 

কিন্ক হিন্দুপেট,রট দেশবাপী কক প্রকাশিত প্রথম ইংবাঁজী 

ংবাদপত্র নহে । সব্বপথম সংবাদপত্র 71২০019117০ (সংস্কারক) 

প্রপন্নকুমাব-ঠাকুর কক পবিচালিত হয়, এবং তিনিই উহাব স্বহ্াধি- 

কারী ছিলেন। তাহার পব ব্রেভাঁরেণ্ড কষ্ণমোহন বন্দোপাধায 

তাহার 17)01ো ( জিজ্ঞাস ) প্রকাশ কবেন। কিন্ত তাহার সংশর 

দূর হইবামাত্র এ কাগজ বন্ধ ভয়। হিনুপিগের মধ্যে জ্ঞানালোক- 
বিস্তার কলে প্রতিষ্ঠিত অন্যানা অধুনাবিলৃপ্ত পত্রিকার মধ্যে 'জ্ঞানা 
ম্বেষণ'ই শ্রেষ্ঠ । ইহা সাপ্টাভিক এবং দ্বিভাষা পণিকা ছিল, এবং 

এপি পশপর্পী াশিস্পিশ পাপলাপীপিশিীস্পিস্শিপশ | পিপি পপি সপ সি সী এ সপ? পপ পাশ সপীপপসপপা শিপ 

*. “বেঙ্গলী' পত্রিকার প্রবক ও প্রথম সম্পাদক দেশপ্রাণ মহা্ম। [ গ্রিশ5ন্দ 
ঘোঁধ কর্তৃক 'বেঙ্গলরেকঙার' ও “হিনপ্টে যট? উঠয় সংবাদ পর্ধহ প্রততাষ্ভত হয । 

মগ্প্রকাশিত [119 01 07191 €(11011107 011059 নামক পুস্তকে এই 
পত্িকাঞ্থয়ের ইঙিহাণ বর্ণিত হহয়াছে। জীননসখনাথ ঘোষ। 
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স্বর্গীয় রসিককৃষ্ণ মল্লিক কর্তৃক সম্পাদিত হইত। 'জ্ঝানানেষণের 
পরে “বেঙ্গল ম্পেক্টেটর, নামক আর একটি দ্বিভাষী সাপ্তাহিক পত্রের 
উপয় হয়। ইহ| বাবু রামগোঁপাল ঘো" ও বাবু পারীষ্।দ মিত্র কর্তৃক 
সম্পাদিত হইত এবং ইঞাঁর জীবনকালে নিপুণতা ও কৃতকাধ্যতার 
সহিত সমাজসংস্করণের জন্য যুঝিয়াছিল। কাঁশীপ্রসাদ ঘোষের “হিন্দু- 

ইপ্টেলিজেন্সারও দেশের অনেক উপকার সাধন করিয়াছিল। দ্বৈভা- 
ধিকত 'জ্ঞানান্বেষণ” ও “বেঙ্গল স্পেক্টেটরে,র স্বল্লামুর কারণ । হরিশচন্্ 
এই ত্রান্তপথ পরিহার করিয়াছিলেন । এহিন্ুপেটি, পট” সর্ধদাই 
স্বাধীনভাবে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছে, এবং অত্যাচারীর বিপক্ষে 

অত্যাচারিতের পক্ষে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে ।” ইহা 
সাধারণ ও রাজনীতিক বিষয়সমূহের আলোচনায় অসাধারণ দক্ষতা ও 

বিচারণক্তি প্রকটিত হইত। মীর্ুুইস্ অব্ ড্যালহৌপির সর্ধগ্রাসিনী 
নীতি ও অন্যান্য অবৈধ আচরণের নির্ভীক প্রতিবাদ হরিশ্চন্দ্রকে 
সম্পাদক-শ্রেণীর সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহার পর 

দিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হইল । বিদ্রোহিগণের নৃশংস অত্যাচার ইংরাজ- 
গণের ক্রোধাদি প্রবল রিপুগণকে উত্তেজিত এবং তাহাদিগের বিচার- 

শক্তিকে খর্ব করিল। তাহার! জ্ঞানশূন্য হই অবিলম্বে প্রতিছিংসা- 
গ্রহণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন । সেই সময়ে “পেটি যুট' এই 
সকল উন্মত্ত ব্যক্তিগণের ও ভীত জনসাধারণের মধ্যে শাস্তিপ্রতিষ্ঠ।- 

কল্পে দণ্ডায়মান হইয়৷ দেশের অমূল্য উপকার সাধন করিয়াছিল। যখন 
তারতবর্ষের ইতিহাসে অদৃষ্পূর্ব্ব সঙ্কটকাঁল উপস্থিত, এবং বেসরকারী 
মুবোপীয়গণ লর্ড ক্যানিংএর পদঘ্যুতির প্রার্থনা এবং দলবদ্ধ হইয়! 
তাহার শাদনকার্ষ্যে বাধাপ্রদান করিতেছিলেন, তখন *পেটি ়ট' এই 
উন্মত্ত ও অজ্ঞান আন্দোলনকারিগণকে তীব্র ভ।ষায় ভৎপন! করিয়া- 

২৮ 



২১৮ কিশোরীঠাদ মিত্র 

ছিলেন, দেশবাদিগপণকে গবর্ণমেন্টের পক্ষে সমবেত হইবার নিমিত্ত 
আহবান এবং ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্য 

উচ্চকণে প্রীর্থন! করিয়াছিলেন । 

নীলবিপ্রবে এই ম্বদেশহিতৈষী (78৮106) যে কার্যাকারিতা 

প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাহার দেশবাসিগণের কৃতজ্ঞতার 

অনাতম কাঁরণ। আমাদিগের সহযোগী হর্ধল প্রঞ্জাগণের একজন 

কর্মনিপুণ, উপযুক্ত ও নিভাঁক পক্ষসমর্থক হুইয়াছিলেন। তীহার 
অকাট্য যুক্তি ও অশেষবিধ দুষ্টান্তদম্থলিত আক্রমণের প্রতিবাদ নীল- 
করগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া! উঠিক়্াছিল ) 

“হিন্নুপেটি রটে” নীলকরগণের অত্যাচারের মর্মস্পর্শী ও অশিশ্রান্ত 
প্রতিবাদ করিয়! ষে উচ্চগ্বর উখিত হইত, তাহাতেই এই অসাধারণ 
বাগাশীর চরিত্রেব প্রধানতম বৃত্তিগুলির শ্ববপ ও বিকাশ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। সে স্বর আন্তরিক স্বদেশপ্রেমষিকের কণ্ম্বর। আমর! 

গভীব তিস্তার পর হরিশ্চন্ত্রকে অসাধারণ বাঙ্গালী বলিয়া! অভিহিত 

কবিম্াছি সত্য, কিন্তু তীহার পাগ্ডিত্য অতি গভীর ছিল না। হয়ত 

তিনি প্রেসিডেন্দী কলেজের িম্নতম শ্রেণীর চতুর ছান্রগণের ন্যাক্ন 
নুন্দরকূপে সেক্সপীমর বা মিল্টন আবৃত্তি করিতে পারিতেন না, কিন্তু 

তিনি প্রভূত, অপূর্ব ও অনন্যসাধাবণ মানসিক বলের অধিকারী 
ছিলেন। তিনি কিরূপ হীন অবস্থায় জীবন জারস্ত করিয়াছিলেন, 

তাহ! পূর্বেই উক্ত হইফ্লাছে। কিন্তু তাহাতে যে প্রতিভা ছিল, তাহ! 

অন্্রিম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । দারিদ্র্য উহাকে খর্ব করিতে পারে 
নাই। কথন শক্তিপ্রয়োগের উপযুক্ত কাল, তাহা তিনি আনিতেন, 

এবং দেশে রাজনীতিক নবজীবনের গ্রতিষ্ঠাকপ্লে তিনি আপনাকে 

উৎনষ্ট করিয়াছিলেন । তাহার মধ্যে যাহা কিছু মহৎ ছিল, যাহা কিছু 
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অকিঞ্িংকর ছিল, সমস্তই ডিনি গাই উদ্দেশ্যপিদ্ধির নিশিত্ত নিষ্ত 

নিয়োজিত করিবার »ঘ্নন কর্য়াছিলেন। সেই সম্বল্প সন্ধির জন্য 

যে সকল অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয়, তাহাই তিনি কর্তব্য বলিয়া স্বীকার 
করিতেন। সেই সংকল্পসিদ্ধিই তাহার জীবনের উদ্দেখ্য ছিল। বাহার! 

সেই সংকল্পপিদ্ধির পক্ষে খাঁধাপ্রদান করিতেন, তাহারাই তাগর শক্র 

ছিলেন। যদিও তিনি সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার [বিষে একেবারে 

উদাসীন ছিলেন না, তথাপি (আমাদিগের বোধ হয়, তিনি ভুল 
বুঝিয়াছিলেন ) রাঁজনীতিক অবস্থার উন্নতির অসাধারণ কার্ধাকরী 
শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন। এইজন্য তিনি তাহার ঘেশবাসিগণের 

মধ্যে রাজনীতিক নবজীবন সঞ্চারের প্রয়াস পাইয়াছিণেন। তিনি 

সর্বদ| প্রকাশ্য ভাবে এই ভাব ব্যক্ত করিতেন। আমাঁদিগের স্মরণ 

হয়, একদা আমাদিগের ভবনে ইংলণ্ত হইতে প্রত্যাবৃত্ত রেভারেও 

ডাক্তার ডফের সাক্ষাতে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত এই ভাব 

প্রকাশ করিয়াছিলেন । আমাদিগের বিশ্বাস সে, কেবলমাত্র রাঁজ- 

নীতিক উন্নতির দ্বার। আমাদিগের দেশে নব্জীবনসধবুরূপ মহাকার্ম্য 
ংঘটিত হইতে পারে না। আমরা অস্বীকার করি না যে, ন্যায়সঙ্গত 

রাজনীতিক অধিকাবুলাভ দেশকে সঞ্জীবিত করিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 

উপায় (যথ|,--ষে সকল রাজনীতিক ক্ষমতার অভাব দেশ শক্তিহীন, 

সেই সকল অভাব মোচন কর, দেশবাসিগণকে রাজনীতিক উচ্চপণে 

প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ প্রদান কর; মহারাজ্ীর খোষণাপঞ্জের সাধু 

সংকল্প পূর্ণ কর)। কিন্তু রাজনীতিক উন্নতির সহিত সামা্দিক, 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নঠিলাভ না হইলে যথার্থ ভারতপ্রেনিকের 

আশা! পূর্ণ হইতে পারে না। 

আমর। এই পত্রিকার স্তস্তে 'হিন্দূপেটি,়টের+ ন্বগীয় সম্পাদককে 
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প্রায়ই ভ্রান্ত স্বদেশহিতৈবী বলিয়। অভিহিত করা কর্তব্য বোঁধ 
করিয়াছি ; কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও আমর! তাহার শ্বদেশপ্রেমের 

অকৃত্রিমত৷ বা আগ্রহে সন্দিহান হই নাই। 
আমাদের আরও বিশ্বাস যে, তিনি আশা-পূর্ণ স্বদেশহিতৈষী 

ছিলেন, এবং আমাদদিগের ও আমাদিগের অধিকাংশ বন্ধুর ন্যায় অন্ধ- 

কারমক় বর্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দেখিয়া বাথিত হন নাই । 

তিনি সর্বদাই প্রত্যেক অবস্থার আশাপুর্ণ অংশটি দেখিতেন, যে 
সমাজে তিনি বস করিতেন, গতায়াত করিতেন, এবং যে সমাঞ্জে 

তাহার অস্তিত্ব ছিল, তাহার ভীষণ ক্ষতপুর্ণ অঙ্গটা দেখিতে পাইতেন 
না। তাহার দেশবাপীদিগের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন- 

সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তাহার যে চরম মত ছিল, তাহার কারণ 

তাহার এই মনের ভাব। আমরা অবশ্য অতি ছুঃখের সহিতই এই 

সকল কথ! বলিতেছি, ক্রোধবশতঃ নহে) কারণ, আমরা বিশ্বাস 

করি যে, যথার্থ চিকিৎসকের ন্যায় ক্ষত আরোগ্যের পূর্বে ক্ষতের 

গভীরতম প্রদেশ পর্য্স্ত শলাক1 প্রবেশিত করা যথার্থ সংস্কারকের 

কর্তব্য । কিন্ত যদি সংস্কারক-রূপে হরিশ্চন্দ্রের কোনও দোষ ব 

ক্রুটী লক্ষিত হুইয়! থাকে, তিনি তাহার ব্যক্তিগত চরিত্রগুণে, 
তাহার সারল্যে, তাহার আস্তব্রিকতায়, তাহার প্রকৃতিগত উচ্চ হৃদয়ে 

তাহা যথেষ্টরূপে সংশোধিত করিয়াছিলেন । তিনি যেরূপ উচ্চমন! 

ছিলেন, সেইরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি যথার্থ অতিথিসেবাপরায়ণ 

ছিলেন। যেসকল বন্ধুও পরিচিত ব্যক্তি তাহার আতিথেয়তারি 

প্রতিদান দিতে পারিতেন, তিনি তীহাঁদেরই সেবা করিতেন, এমন 

নহে; পরন্ত যাহারা প্রতিদান দিতে পারিতেন না, তাহাদিগেরই 
অধিকতর সেবঝ। করিতেন । এই বিষয়ে তিনি ঈশার উপদেশ বর্ণে 
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বর্ণে প্রতিপালন করিয়। গিগ্লাছেন। তাঁহার ভবানীপুরস্ত ভবনে 

পরামর্শ ও সাহাধ্যপ্রার্থিগণের সমাগমস্থল ছিল, এবং তিনি স্বকীয় 

স্বার্থ বিসর্জন করিয়া তাহাদিগকে অকাতরে পরামর্শ ও পাহাষ্য 
উত্তয়ই প্রদান করিতেন। ইহাই তাহার স্বদেশপ্রেমিকতার শ্রে 

প্রমাণ। কারণ, অন্য দেশের ন্যান্ম ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় 

ধিনি নিঃস্বার্থভাঁবে দেশবাসীর ছুঃখমোচন ও স্থুখবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রযত্ 

করেন তিনিই যথার্থ স্বদেণপ্রেমিক। আত্মত্যাগে স্পৃহা না থাকিলে 
স্বদেশপ্রেমিকত! থাফিতে পারে না । যে অসাধারণ হিন্দু সম্প্রতি পর- 
লোক গমন কিপেন, তাহার জীবনই ইহার সর্বোত্কষ্ট প্রমাধ। 
আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস এই যে সেই বহুশিক্ষাপ্রদ জীবনের শিক্ষা! 
আমাদিগের দেশবাসীর হৃদয়ে বিফল হইবে না। আমাদিগের আরও 
আশা এই যে, বহুসংখ্যক শিক্ষিত দেশবাসী হরিশ্তন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন, এবং তাহার দ্বিগুণ শক্তি ও উৎসাহের 
অধিকারী হইয়া দেশে নবজীবন সঞ্চার করিতে সমর্থ হইবেন। 



পরিশিষ্ট (খ) 
রাজ। স্যর রাধাঁকান্ত দেবের স্মৃতিসভাযর কিশোরীঠ।দ 

মিত্রের বক্তৃতা । 

(১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, ১৪ই মে তারিখে ব্রিটিশ ইওিয়ান এসোসিয়েশন 
কর্তৃক আহত সভায় প্রণন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের 

সভাপতিত্বে বিবৃত ইংরাআ বক্তৃতার 

ভাবান্বাদ ) 

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুব এবং ভদ্রমহোদন্বগণ ! আমি মদীয় পরমবন্ধু 

সত্যানন্দ ঘে ষাল কর্তৃক উপস্থ।পিত প্রস্ত।বটির সমর্থন করিতে অন্ুরুদ্ধ 

হুইয়াছি এবং বিষাদ-বিমি-শ্রত আননোৌর সহিত এই অন্থরোধ পালন 
করিতেছি। যে স্বর্গগত মহাত্মীর স্থৃতির সম্মানার্থে আমরা এস্থানে 

সমবেত হইয়াহি, তাহার প্রত আমার শ্রস্কাপুশ্পাঞ্জলি প্রান 

করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলাম বলিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। 

মহাশয়, আমাদের পরলোকগত সমাজপতি মহাশয় যেদপ সরল 

এবং নিফলক্ক, ন্যায়নিষ্ঠ এবং গৌরবময় জীবন যাঁপন কারির1 গিয়/ছেন, 

আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই সেইবপ জীন্ন যাপন 

সম্ভব হইয়! থাকে | তাহার বিবেচনা দেশের পক্ষে যাহা কণ্যাণ হর, 

তাহার একাগ্র সাধনাতেই তাহার জীনন উৎস হইয়াছিল। 

যদিও তিনি সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ কগিয়াছিলেন, এবং উচ্চ 

ঝুঁলগৌরবের অধিকারী ছিলেন, তথাপি রাজা রাঁধাকান্ত বিলাসী 
ধনীর হয় জীবন যাঁপন করিয়া কেবল মাত্র একজন চিরম্মর্ণীয় 

মহাআর তৃতীয় বংশধররূপে পরিচিত হইতে অসম্মত ছিলেন। 
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শ্রমবিমুখ এপিয়াবাসীর পক্ষে যে সকল প্রলোভন দমন কর! সচরাচর 

দুঃমাধ্য বোধ হয় দেই সকল প্রলোভনকে জন্র করিয়া, বিলাসের 

চিরানগস্থত পন্থা পরিহারপূর্নক তিদি সাহিত্যের উন্নতিসাধন-কল্পে 
এবং পুথিবীতে জ্ঞানালোক বিস্তাররূপ মহাকার্ষে তাহার জীবন 
উৎসর্দ করিয়াহিলেন। সর্ধশ্রেঠ আকাজ্কার,স্বজাতি সেবারূপ 

মহান্ আকাজ্ষীর দ্বার প্রধানতঃ প্রণোদিত হইয়া! সংস্কৃত সাহিত্য- 

জ্ঞানের প্রচার এবং পাশ্চাত্যনাহিতা-বিজ্ঞানাদ্দ গুচারের পথস্বরূপ 

“মহাবিদ্যালয়ের” গ্রাতিষ্ঠাতা ও পৃ্পোষক গণের সহিত আন্তরিকভাবে 

যোগদান করিসাই ঠিনি গিদ্ধিলাভ করিবেন, ইহা ঠিনি বুঝিতে 

পারিয়াছিলেন । গরে হিন্দুকলেজ নামে প্রণিজ্ধ এই “মহাবিদ্যালয়ের? 

উন্নতি ও বিগ্কারকল্ে ঠিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন | ডেবিড 

হেয়ার কর্তৃক, প্রত্িঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় এবং পাঠশ!লার উন্ন- 

তির প্রতিও তাহার বিশেৰ লক্ষ ছিল এবং তিনি সেই চিবম্মরণীয় 

ক্ঞান-গ্রচারকের অতি যোগা সহকারিরূপে আপনাকে নিশুক্ত করিয়া" 

ছিলেন। সুব্যবস্থা ও সুশূঙ্খলার সমাবেশ দ্বারা, নিরমিত ও উত্তম- 

রূপে তন্বাবধানের ব্যবস্থ। দ্বার।,স্বীপ্ন ভবনে মধ্য মধো পরীক্ষা- 

গ্রহণ পূর্বক ছাত্রগণের মানসিক উন্নতির পবীক্ষা করিয়া তিনি 

এই পাঠশাঁলাসমূহের যথেষ্ট উন্নতিনাধন করিয়াছিলেন। স্কুল বুক 

সোসাইটা প্রতিঠিত হইলে তিনি সানন্দে স্বকুমাত্রমতি বাপকবালিকা- 

গণের বোধগম্য উপগুক্ত পাঠাপুস্তকাদির সন্কনন বিষয়ে তাহার উপদেশ 

এবং সাহাঁধ্য প্রদান করির়াছিলেন। তিনি কিছুকাল এই সভায় 
অবৈতনিক দেশীয় সম্পাদকের কাধ্যও সম্পাদিত করিয়াছিলেন । 

সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকরূপে, হিন্দুকলেজের অন্যঠম পরিচালক- 

রূপে, স্কুল বুক সোপসাইটার দম্পাদকরূপে, হেয়ার সাহেবের স্কুল 
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এবং পাঁঠশ।লাসমূহের পরিদর্শকরূপে, রাজ বাঁধাকান্ত এতদেশে 

শিক্ষাবিস্তার-বিষবে যে প্রণংসনীয় কার্য করিষ। গিয়াছেন তজ্জন্ত 

আমাদের কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহার স্থৃতি চিরদিন সমুজ্জন থাকিবে । 

তীহার সময্ষে স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে বহছ বাদান্বাদ চপিতেছিল। 

রাধাকান্ত দেব মধ্যবন্তী পথ অবলম্বনপূর্বক অগ্গঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা- 
প্রবর্তন-প্রথার সমর্থন করিয়াছিলেন কিন্তু বিদ্যালগ্নে স্ত্রীশিক্ষা- 

প্রদানের প্রথা অনুমোদন করেন নাই । এভদ্দরারা প্রতীয়মান হয় 

যে তিনি অজ্ঞতা এবং আলস্যের মধ্যে নাঁরীঙ্লাতিকে বদ্ধিত হইতে 

পেওয়ার কুল সম্পূর্বিপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু রা রাঁধাকান্তের যণঃ পুর্র্বাগাশী বক্ুগণ কর্ভক উল্লেখিত 

বিরাট সংস্কৃত কেবগ্রন্থেব উপরই গ্রধানতঃ গ্রতিষ্ঠিত। এই বছ- 

শ্রমপাধ্য সাহিতাসেবাব্রতেৰ সাধনার তীাছার জীবনের শেষ্ঠ অংশ 

নিয়োছিত হিল এবং এই গ্রন্থশানি তীঙ্চার প্রগাঢ় পাটিত্যেব অক্ষয়, 

কীত্িস্তন্তস্বদপ চিরদিন দ্রেধীপ্যমান গাকিবে। অসংখ্য শব্দের 

সমাবেশ এবং অপূৃর্ব শৃঙ্খলা এই কোষণ্রন্থখানিকে সংস্কৃতভাষ- 

শিক্ষার বিশে উপবোগী করিয়াছে । 
একাধিক বক্ত। রাজার ধর্মমতের বিষয়ে বলিনাছেন। আমার 

বোধ হর, উঠ ব্যক্ত না করিলেই ভাপ হইত) কাবণ ধর্ম কোনও 

বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তাহার স্থষ্টকর্ভার মধ্যে একটি গুঢ সম্বন্ধ নির্দেশ 

করে এবং সাধারণতঃ জনপাধারণেব মধ্যে তাহা প্রকাশ কর 

অন্রচিত। কিন্দআমি কলের অপেক্ষা বাজার বিবিধ গুণগ্র।মে 

অধিকতর দুগ্ধ হইলেও বাবু রাজেপ্রলান মিএ তাহার গ্রতি যেরূপ 
শিরবচ্ছিন্ন প্রণংপাবাক্য প্রপ্জোগ করির|ছেন তাঠার সম্পূর্ণ সমর্থন 

করিতে অপমর্থ, কারণ উহাতে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল হওয়ার 
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সম্ভাবন। অধিক এবং রাজ। রাঁধাকাস্তের আত্মাই উহা অনুমোদন 
করিবে না। বাবু রাজেন্্রলাল মিত্র রাজার বিষে যাহ! ঘলিয়াছেন 

তাহাতে বোধ হয় যেন তিনি মানবসমাজের অলঙ্কারবিশেষ ছিলেন, 

বেন তাহাতে মানবজীবনের কোনও অসম্পূর্ণতা ছিল না, যেন 
তাহার কুসংস্কার উন্নতির অন্তরায় ন। হইয়। উহার সহায় হইয়াছিল। 
তিনি আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রাজার প্রভাব 
কেবলমাত্র সমাঞ্কে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে চেষ্ট! করিয়াছিল, 
কখনও বিপরীত দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে নাই। এসকল 

বাক্যের প্রতিবাদ না করিলে আমার বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্ধ্য করা 

হইবে । আমার স্থির বিশ্বাস ধে, খন তিনি লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিঙ্কের 

সতীদাহ-নিবাঁরণ বিষয়ক বিধির প্রতিবাদকল্পে আন্দোলন উথাপিত 

করিয়াছিলেন, কিন্বা যখন তিনি ধর্মপভার পৃঠপোষক হইক্লা- 
ছিলেন, কিম্বা যখন তিনি [6 1,090 আইনের প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন অথবা যখন 'বন্ধুবর্গসমবায়” কর্তৃক প্রেরিত বহুধিবাঁহ- 
প্রথানিবারণবিষম়ক আবেদনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তখন 

রাজার প্রভাব দেশের যথার্থ উন্নতির সহায় হয় নাই। যখন তিনি 
এই সকল আন্দোলন করিতেছিলেন তখন তিনি স্বীয় বিবেকান্ছযায়ী 

কার্ধ্য করিতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত তিনি অন্ঞাতভাবে 

উদ্নতিচক্র বিপরীত দিকে আবন্তিত করিতেছিলেন। প্রত্যুতঃ, 
সভ্যযুগের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির হ্যায় তিনি ষে বিশ্বাসের এবং 
কুসংস্কারের মধ্যে শৈশবে বর্ধিত হইয়্াছিলেন সেই বিশ্বাস ও 

কুপংস্কারকেই চিরদিন অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি উহ। অতি- 

ক্রম করিয। উচ্চতর পোপানে উঠিতে পারেন নাই এবং দেশের এই 
সকল প্রাচীন পদ্ধতি ও আচার ব্যবহারের প্রতি তাহার অন্থরাগ, 

ধু, 
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শিক্ষাবিস্তার এবং অন্যান্ঠ উদার দেশহিতকর অনুষ্ঠানে তাহার 
অপূর্ব আগ্রহের ন্যায়ই প্রবল ছিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম তাহার প্রগা 
শ্রদ্ধা সম্পূর্ণন্ধপে গৌড়ামী বর্জিত ছিল এবং ভিন্নধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি 

দিদ্বেষে, পর্সিপত হয় লাই | বস্তুতঃ তিনি সর্বদাই নিজের বিবেবানু- 
ধাক্সী কাধ্য করিতেন। মানবজীবনের সর্বাপেক্ষ। উচ্চ ব্যাপার-- 

ধর্ে--ষে গুণ অত্যন্ত বিব্রল সেই একাগ্র আস্তরিকত। তাহার ছিল 

সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার সকল কাধ্যই তাহার 
পিশ্বাস ও মতের অনুযাক্মী দ্বিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন 
স্কাই করিতেন। তাহার শিক্ষিত দেশবাসীর মধো অনেকেরই 

বিষায় এরূপ কখ। বলা ঘাঁয় ন--ইহাদের বিশ্বান একরূপ কার্ধয 

অন্তরূপ, ইহার। প্রানে মহাসমারোহে পুজা করেন, প্রদ্দোষে 

গোম্াংসাদি অখাদ্য ভক্ষণ করেন । রাজার ধর্মমতের নহিত আমার 

ধর্মমতের বৈলক্ষপায থাকলেও আমি অকুণ্টিতচিত্তে সসম্রমে অথচ 

নিরপেক্ষভাবে, তাহার সঞ্চল্লের স্বাতস্ত্রা, গভীর সক্ষরদর্শিতা, সাহিত্য- 

€সরার নিষ্ঠ।.এবং অপূর্ব ব্দান্যতার উচ্চ প্রশংস! করিতেছি। 
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রামগোপাল ঘোষ 





পরিশিষ্ট (গ) 
রামগোপাল ঘোষের স্মৃতিসভায় কিশোরীদের 

বক্তৃতা 

(১৮৬৮ খু্াবকে ২২ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ব্রিটিশইওিয়াল 

এসোসিয়েশন কর্তৃক আহ্ৃত সভায় বিবৃত ইংরাজী 
বক্তৃতার মন্মানুবাদ ) 

আমি পরবর্তী প্রস্তাবটা উখবাপিত করিবার ভার প্রাথ্থ হইয্াছি। 
প্রস্তাবটা এই £-_ 

*ন্ব্গীয় মহাত্মার স্ররণার্থেকোন উপযুক্ত প্রকাশ্য স্থানে তাহার 
একটি প্রতিকৃতি স্থাপিত হউক ও নিমতল। শ্বশান ঘাটে মৃতের 
সৎকারার্থে সমাগত ব্যক্তিগণের ব্যবহারার্থে তাহার নামে একটি গৃহ 

নিশ্নীণ করা হউক এবং এতদর্থে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হউক |” 

যে বান্ধবের স্বৃতিরক্ষ। কল্পে এই প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইতেছে, 
তিনি কেবল আমারই প্রিয়বন্ধু ছিলেন, এমত নহে ; পরস্ত এই 
স্থলে সমৰেত ভদ্রমহোদয়গণের অনেকেরই প্রিক্পাত্র ছিলেন। 

প্রধানতঃ তীহাদিগের জন্য আমি তাহার জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে 

কয়েকটা কথা বলিতে ইচ্ছ। করি। মনহ্থাশয়, এই সভা ব্যক্তিগত্ত 

শোকপ্রকাশের স্থল নহে; পরন্ধ আমার বোধ হয় যে, রামগোপাল 

ঘোষের ন্যায় মহাতআ্মার মৃত্য আমাদের জাতীয় ছুর্ভাগ্যের সুচনা 
করিতেছে । তাহার পরলোকগমনে ভারতমাত! তাহার সর্ধাপেক্ষ। 

শ্রেষ্ট সমর্থ সস্তানকে এবং আমাদিগের সমাজ সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও 

সাহসী দেশনার়ককে হারাইলেন। 
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আমার আরও বোধ হয় যে, যিনি এতকাল এইরূপে দেশকে 
ভাল বাঁপিক্সাছেন এবং দেশের সেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করি- 

যাছেন, তাহার স্থৃতিপূজীয় ঈশ্বর প্রীত হন এবং মানবহদয় উন্নত 
হ্য়। 

রাঁমগোপাল বহুবিধ সদ্গুণ 'এবং অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী 
ছিলেন। দারি'্যর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়!, জীবনের প্রারস্তে 

শক্তিমান ধনবান্ আত্মীয় এবং বন্ধুগণ্জর সাহাধ্য হইতে বঞ্চিত 

 হুইয়াও তিনি সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া উচ্চস্থান অধিকৃত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্বতাবদত্ত প্রতিভা এবং অদম্য অধ্যবসায়গুণে 
তিনি এইরূপ গ্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়়াছিলেন; তিনি সকলের 

ন্যায় ইংরাজ-চরিত্রের সত্যপরায়ণতা, উদ্যম এবং দৃঢ় তাগুণে বিমুগ্ধ 
হইলেও, কখনও উচ্চপদস্থ ইংরাজের ভোষামোদে প্রবৃত্ত হন মাই; 

পরস্ত তিনি ইংরাঁজদিগের ন্যায় মানুষ এবং সমান অধিকার বিশিষ্ট, 
ইহাই সর্বদ| প্রতিপন্ন করিতেন--রাল প্রতিনিধির ন্যায় উচ্চপদ- 
প্রাপ্তির জন্যও তিনি তাহার আত্মসম্মান এবং আত্মমর্ধ্যাদা বিন্দু- 

মাতরেও ক্ষুণ্ন করিতে সম্মত ছিলেন না। অনেকের বিশ্বাস যে, 

বাণিজ্য ব্যাপারে তাহার উন্নত্তি অপ্রতিহত ছিল--ইহা সত্য নহে। 

অনেকবার তাঁহার খন্ধি প্রতিহত হইয়াছিল--অনেকবার তিনি 

প্রতিকূল অবস্থায় পক্তিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কখনও তিনি জীবন- 
সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই, অসামান্য শক্তি প্রয়োগপূর্বক 
তিনি সাফল্যলাভে সমর্থ হইয্বাছিলেন। তাহার জীবনের শিক্ষা 

অতি সরল ও হৃদয়স্পর্খী। তাহার জীবনের শিক্ষা এই যে, আত্ম- 
নির্ভর ও আত্মসম্মানজ্ঞান, অদম্য অধ্যবসায় এবং সাধু আচরণের 

মহিত সম্মিলিত হইলে সর্বদাই জয়যুক্ত হয়। 
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দেশহিতৈষণা! এবং দেশ-সেবায় নিঃম্বার্থ নিষ্ঠা আমাদের প্রিয় 
বন্ধুবরের চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। দেশবাসিগণের নৈতিক এবং 

মানসিক উতকর্ষবিধানই দেশোন্নতির সর্ধশ্রেত উপায় বলির! তিনি 

দির্ধীরিত করিয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, শিক্ষা- 

বিস্তারই দেশকে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের পদ্ষিলভূষি হইতে উন্নীত 
করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সেই জন্য তিনি তাহার সমস্ত শক্তি 

এবং অর্থবল শিক্ষাবিস্তার কল্পে প্রয়েগ করিয়াছিলেন। আমি ষে 

সময়ের কথ! বলিতেছি সেই সময়ে শিক্ষাকছন্রম একটা ক্ষুদ্র চারা- 
গাছ মাত্র--আঅতি ধারে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল--উহার সধত্রপালন 

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। ডেবিড্ হেয়ার সব্বপ্রথমে উহার পালনের 

ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । রামগোপাল এই বিষয়ে বিবিধ প্রকারে 

তাহাকে সাহাধ্য ও তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তিনি 

প্রায়ই হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতেন এবং বিদ্যা- 

লয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণকে পারিতোধিক প্রর্দান করিতেন এবং তাহ!” 

দ্রিগকে প্রোৎসাহিত্ত করিতেন। তাহার শিক্ষান্থান হিন্দুকলেজেও 

এরূপ করিতেন। ঠনঠনিয়ায় তিনি স্বয়ং একটি বিদ্যালয় এবং 

তৎসংগ্লি্ট একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি 

মেডিকাল কলেজের উন্নতির প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাহার 
বিশ্বাস ছিল যে, ইহার সাফল্যে দেশের মহাঁকল্যাণ সংসাধিত হইবে। 

আমাদের পরলোকগত বন্ধুর চরিত্রের আর একটি প্রধান গুণ 

বদান্যত। । তাহার বদান্যত। সত্বগুণাশ্রিত এবং স্বভাবসিদ্ধ ছিল 

এবং মানবজীবনের সর্বপ্রকার ছুঃথকষ্ট নিবারণার্থে নিরন্তর প্রম্নাস 

পাইত। খাঁহার। তাহার সহিত আমার ন্যায় ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ 
ভাবে মিশিয়াছেন, তাহার! নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, তিনি 
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নিজের জন্য নহে--পরের জন্য--জীবন ধারণ করিগাছিগেন। 
বাছায়া প্রার্থনা করিতেন, তিনি তাহাপিগের সকলকেই সর্বগা 
সানন্দে সপদেশ দান ও সাহাধ্য কপিতেন তিনি ডিই,ক চ্যারিটেব্ল্ 

সোপসাইটীর নেট কমিটর সভাপতি ছিলেন এবং এ্রইক্ষপে এই 
মহানগরীর বৃন্ধ এং আকন দরিদ্রগণকে যথোচিত সাহাঁধ্য প্রদান 
করিয়াছিলেন । সকলপ্রকার সনুষ্ঠানের সহিতই তিনি সংশ্লিষ্ট 

ছিলেন। এমন কোনও সংকার্ধয অনুঠিত হয় নাই, যাহাতে তিনি 

মুক্তহন্তে অর্থনাহীধ্য করেন নাই। বস্ত5; তাহার সদনুষ্ঠানে দান 
দেশের সর্বত্র সমৃদ্ধিশীলী জমিদার ও মহাজনগণের অনুকরণীয় হওয়া 
উচিত--ইহাতে গাহারাও যশস্থী হইবেন এবং দেশবাসীও উপকৃত 

হইবেন । 

তিনি যে ধর্্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাহার জীবনের কার্ধ্যই তাহার 
প্রকৃষ্ট গ্রমাণ। আচার্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় * বলিয়াছিলেন যে, 

রামগোপাল ঘোষের ধর্মমত কি ছিল, তাহা! বলা ছুষ্ষর। কিন্ত 

তাহার কার্ধযাবলীর আলোচনা করিলে এই গ্রশ্রের সর্বোৎকৃষ্ট 

উত্তর পাওয়া যায়। আচার্ধায মহাশয় 'ধন্মমত” শব্দটি যে অর্থে 
ব্যবহার করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, সেই অর্থে রামগোপাল কোনও 

বিশেষ ধর্মমতের অনুবর্তী ছিলেন না। কিন্তু মামার স্থির বিশ্বাস 
যে মানবসমাজের সেবাই পরমেশ্বরের সেবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাকয়--এই 

মতে তাহার দৃঢ় বিশ্বান ছিল। আঁচাধ্য বন্দ্যোপাধ]ায় মহাশয় এই 

বিষয়ে ষে তর্কবিতর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি দুঃখিত 

হইলেও আমি তাহাকে নিশ্চয় করিয়া বপিতে পারি যে, রামগোপাল 

* রেতারেওড কৃষগ্মে হন বন্দোপাধ্যায় 
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ায়ের ধর্শে অস্থিত ছিলেন এবং শৈশব হইতেই পরমেশ্বরের গ্রতি 

ভক্তিমান্ ও প্রার্থনারত ছিলেন। তাশর মৃত্যুকালে তাহার ঈষদ্ 
বিকম্পিত অধরে প্রার্থনাৰলী উচ্চারিত হইয়াছিপ এবং তিনি সম্পূর্ণ 
শান্তিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেম। 

মহাশয়, যে মহদ্গুণ তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়া- 

স্থিল, এবার আমি রামগোপাল ধোষের চরিত্রের সেই সর্বপ্রধান 

গুণের বিষয়ে বলিব। এইবার আমি তাহার জনহিতৈষণার বিষয়, 

জন্গহিতকর অনুষ্ঠান-সমূহে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এবং যে অপূর্বব বাগিত। তাহাকে এই ভূমিকার অভিনয়ে সাফল্য 
প্রান করিয়াছিল, তদ্বিষযয়ে কিছু বলিব । একটি প্রবাদ আছে যে 

মানুষ নিজমুখেই অপরাধী সাব্যন্ত হয় অর্থাৎ নিজের কথাই সর্কবোধ- 

কুট ভীমাণ। রাষগোপালের অপূর্ব জনহিতৈষণ| এবং বাগ্সিতা 
তাহার নিজের বাক্য দ্বারাই আমি প্রমাণ করিতে গ্রস্ত আছি। 

আমার হস্তে প্রকাশা সভাসমুহে প্রদত্ত তীহার বক্তা! সমন্বিত 

একখানি পুস্তক আছে, কিন্তু উহ! হইতে পাঠ করিয়া আমি 

আপনাদিগের সময় নই করিতে চাহি ন7া। আমি কেবলমাত্র সংক্ষেপে 

সেইগুলির উল্লেখ করিব। 
বক্তৃতাশক্তি তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল, কৈশোর হইতে উহার 

অন্থশীলন দ্বার তিনি উহ যথেষ্ট বর্ধিত করিযাছিলেন। অক্সফোর্ড 

ক্লাবে যেরূপ অনেক ইংরাজ বাগী বক্ততাশক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, 

আকাডেমিক এসোসিয়েশনে সতত তর্কাবতর্কে যোগদান করিয়া 

তিনি সেইরূপ উপরুত হইয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জর্ড হার্ডিং 

তাহার শিক্ষাবিষয়ক অবধারণসমূহ প্রকাশিত করেন। তজ্জন্য 

লর্ড হার্ডিংএর প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের নিমিত্ত ফ্রিচার্চ ইম্ছিটিউসনের 



২৩২ কিশোরীঠাদ মিত্র 

গৃহে দেশবাঁসিগণের একটি বিরাট সভা আহত হয়, তথায় বাম- 
গোপাল তাহার প্রথম প্রকাশ্য বস্তুত করেন। ইহার কয়েক 
বৎসর পরে লর্ড হার্ডিংএর দেশ-সুশাসনের জন্য তাহার কোনও 

স্থৃতিচিন্ন স্থাপনার্থে ঘুরোপীয়গণ কর্তৃক টাউনহলে একটি সভা আহত 

হয়। লর্ড হার্ডিকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদানের প্রস্তাব হয়, 

তাহাতে দেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারবিষপ্ক তদমুতিত 

কাধ্যাবলীর উল্লেখ কর! হয় নাই। এইস্থলে উপস্থিত মদীয় বন্ধু 

আচার্য; কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর এই ভ্রমনংশোধনের জন্য 

একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। সভাব প্রধান উদ্যোগী ব্যারিষ্টার 

মহেনয়গণ আচার্য্য মছাশসকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পান। তখন 

র/মগোঁপাল উঠিনা শ্বদেশপ্রত্যাগমনোশ্মুখ বড়লাট বাহাদুরের শিক্ষা 

বিষক়ক নীতির উল্লেখ করিবার প্রয়োজনীপতা অতি স্থুন্দপ্চভাবে 

বুঝাইয়! দেন। তিনি লাট বাহাছবরের একটি প্রস্তবমন্ী প্রতিমুস্তি 
গ্রতিষ্ঠার নিমিত্তও একটি প্রাণম্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। 
তাহার বক্তুতা অতি ফলপ্রনায়িনী হইয়াছিল এবং এই সমস 

হইতেই তিনি বাগী বলিয়া প্রতিষ্ঠ। লাভ করেন। 

১৮৫৩ থুষ্টাবে ওর! জুন দিবসে বোর্ড অব্ কণ্টেশালের সভাপতি 

স্যর চার্লস উড পালিগ্বামেন্টের কমন্স, সভার ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
প্রেরিত রাজ কর্মচারি-নিয়োগ-বিষয় ক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন । এই 

প্রস্তাব অনেক বিষয়ে উত্তম হইলেও দেশবাসীর সমুচিত ও ন্যায়- 

সঙ্গত আশার অনুযায়ী হয় নাই। ভারতবর্ধীন ব্যবস্থাপক সভায় 

এবং সিভিল নার্ভিসে প্রবেশাধিকার, বিচার বিভাগীয় কন্মচারিগণের 

বেতনবৃদ্ধি। আয়বৃ দ্ধকারী পুর্তকার্ধ্যের বিস্তার প্রত্থতি বিষয়ে 

কতিপয় অতিপ্রয়োজনীয় এবং তাঁহাদের বিবেচনায় অপরিহার্যয 
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প্রশ্নের উল্লেখ ন! দেখিণা ভাহার। অন্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। 
এই সকল বিবয়ে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা! উপলব্ধি 
করির| রামগোপাল দেশনারকগন্.ক একট প্রঙ্নাণা সভা আহত 

করিঠে অস্ুবোধ.করিলেন। এতদনুলারে ১৮৫৩ খুষ্টাবের ২৯ শে 

জুলাই দিবসে একটি মহতী সভার অধিবেপন হয়। কলিকাতায় 
এবপ বিরাট সভা পুর্বে কথনও দৃষ্টগোচর হয় নাই। টাউনহলের 
দোপান হইতে শত শতবাক্তিকে বিফল মনোরথ হইয়। প্রত্যাগমন, 

করিতে হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তির সংখা সম্বন্ধে তিন সহস্র 

হইতে দশ সহশ্রেন মধ্যে অনেকে অনেকপ্রকার অন্থমান করিয়া- 

ছিলেন। কলিকাতা এবং উহার উপকণ্ঠস্থ প্রায় মকল মন্্ান্ত ব্যক্তিই 
এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সমাজের সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্িই 
তথায় আগমম করিয়াছিলেন । এই সভার প্রাণস্বরূপ রামগোপাল 

এই উপণক্ষে একটি শঠি হৃদগ্বগ্রাহিণী বন্তুত। প্রদান করিয়াছিলেন । 

ইহাই বোধ হয় তাহার সন্পশ্রেষ্ঠ বক্তা এবং ইহ! সমাগত জন- 
সজ্বেবর হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ স্পর্শ করিয়াছিল। লগুনে প্রকা- 

শিত টাইম্ন্ গ্রভৃতি প্রসিন্ধ সংবাদপত্র ইহাকে বক্ততার চুড়ান্ত 

(৮1$105911)1৩00 01 0:2097%৮ ) বলিয়া শতমুখে ইহার প্রশংস! 

করেন। বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট নিমতলা হইতে শ্বাশানঘাট স্থানান্তরিত 

করিবার সঙ্ক্প করিলে, উহার প্রত্বাদ্দকল্পে তিনি যে হদয়গ্রাহিণী 

বক্তৃতা করেন, তাহাই তাহার শেষ প্রকাশ্য বক্তৃতা । যদিও 

খখানবাট স্থানান্তবিত করিবার ন্ষিক্কে তাহাব ব্যক্তিগত -ধর্শগত-_ 

কোনও আপত্তি ছিল না, তথাপি প্রবপ কল্পনাশক্তি এবং সর্ধ- 

জনীন সহাম্ৃভূতি প্রধুক্ত তিনি রক্ষণশীল দেশবাসিগণের গ্রতি- 
পিপিকূপে দণ্ডারনান হইরা ভাহাদিগের অভিযেগের কারণ সম্পূর্ণ 

2) & 
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রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং অপূর্ব্ব বাক্পটুতাসহকারে সেই 
অভিযোগ বিজ্ঞাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

ইংরাজী শিক্ষার অন্যতম প্রবর্তক এবং রাজনীতিক্ষেত্রে জননায়ক- 
রূপে তিনি দেশের যে কার্ধ্য করিয়। গিয়াছেন, তজ্জন্য দেশবসিগণ 

কর্তৃক চিরদিন তাহার স্মৃতি কৃতজ্ঞতার সহিত সম্পূজিত হইবে। 
মুরোপীয় সমাজের কয়েকজন প্রতিনিধি 'আমাদিগের সহিত এই 
বঙাত্বার শ্বতিপূজায় যোগদান করিয়াছেন দেখিয়। আমি আননিত 
হইয়াছি এবং আমি আশ! করি যে, যে পরলোকগত মহাত্মার স্বৃতি" 

পৃজার্থে আমন এই স্থলে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার অতুলনীয় কর্প- 
জীবনের দৃষ্টাস্ত মনুষাত্ের প্রকৃতিগত গুণ, জাতি, অবস্থ! এবং 

ধর্শের পার্থকা দুর করিয়। মুরোপীন্ন এবং দেশীয়, কর্দচারী এবং 

সংধারণ ব্যক্তি--সকলকেই তাহার শ্বতির উদ্দেশে যথোচিত শ্রদ্ধা- 

পুষ্পাঞ্জলি প্রান করিতে উত্তেজিত্ত করিবে। 





শা পে বপেখা এসপি ফি ০ পি শি পপি 



পরিশিষ্ট (ঘ) 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্মৃিসভায় কিশোরীর্ট।দের 

বক্তৃতা 

(১৮৬৮ খৃষ্টাকে ২৯ শে অক্টোবর দিবসে জিটিশ ইয়ান 
এসোসিয়েশন কর্তৃক আহ্ত সভায় প্রদত্ত ইংরাজী 

বন্তূতার মন্দ্ানবাদ ) 

সভ্ভাপতি মহাশর এবং ভদ্রমহোদয়গণ! যে পরলোকগত 

মহাত্বার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আমর। এই স্থানে সমবেত হুইয়াছি, 
তাহার অশেষবিধ গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইয়। বদি আমার বাক্শক্তি 

তিরোহিত না হইত, তাহা! হইলে আমি আমার ক্ষীণন্বর উত্থিত 
করিতে কুঠাবোধ করিতাম ন1। আমার শুদ্ধেয় বন্ধু রাজ! নরেকককষঃ 

কর্তৃক উাপিত প্রস্তাবের সমর্থনে আমি কয়েকটি কথা বলিব-_ 
ধিক বলিবার সামর্থ্য নাই। বহুদিন পূর্বব-যখন আমি হিন্দু 
কলেজের ছাত্র ছিলাম, এবং তিলি উহ্থার তত্বাবধায়ক ছিলেন-- 

তখন হইতে স্বর্গীয় মহাত্বাকে আমি জানি। কিন্তু তাহার সহ্ভ 
আমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশি নাই, এবং সেই জন্য তাহার গার্ৃস্থা এং 

ব্যঞক্িগত জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিতে অক্ষম। কিন্ত জননান্নকরূপে 

তাহার যে সকল বিবিধ সদ্্গুণ বিরাজিত ছিল, তাহ। প্রত্যক্ষ ও 

তাহার প্রশংসা করিবার বহু সুযোগ প্রাণ্ড হুইয়াছি। বাবু প্রসর- 

কুমার ঠাকুর বিশেষভাবে একজন ম্বদেশহিতৈষী জননায়ক ছিলেন, 

এবং দেশের অনেক জনহিতকর কাধ্য করিয়া গিয়াছেন। তরুণ 

য়সেই,-্যখন সংবাদ-পত্রাদি আজিকার ন্যায় কল্যাপ ও অকল্যাণ 
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সাধন করিবার ক্ষমতা লাশ করে নাই,_তিনি উহার শক্তির 

গুরুত্ব সম্পূর্ণৰপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইসজাছিলেন। সংবাদ- 
পত্রের স্তম্তে দেশের অভাব-অভিযোগের কথা সুপ্রকাশ করিলে 

দেশের মহাকপ্যাণ সাধিত হইবে, ইহা হদয়ঙ্গষ করিয়া তিনি 

ণরিফর্মার (সংস্কারক ) নামে একখানি সণ্বাদপত্রের পতিষ্ঠা কবেন। 

এই সাপ্তাহিক পত্রথানি জতি বোগ্যতার সহিত পবিচালিত হইত । 

উহার জীবনকালে উহা দেশের অনেক উপকাঁব সাধন করিয়া 

ছিল। উহার পরে 'জ্ঞানান্বেষণ” “বেঙ্গল স্পেক্টেটব্র”, “ভিন্দুপেটি ঘুটঃ 

প্রভৃতি বহু সংবাদ-পত্রের গগ্রতিষ্ঠা হয়, কিন্ত বাবু প্রপন্নকুমার 

ঠাকুরই ইঙ্গ-ভারতীবঘ সংবাদ পত্রেব জন্মদাতা বলিয়া অশ্িঠিত 

ক₹ইবেন। বাবু ছ্।রকাঁনাগ ঠাকুর যখন ল্যাণ্ড হোল্ার্ সোসাইটা ঝ| 
জমিদার-মভা সংস্থাপন করেন, তখন বানু গ্রবন্নকুমাব ঠাকুর শিগ্ীৰ 

কব হারীর সহিত উহাব্র সম্পাদক শিপুক্ত তন। সম্পাদককপে 

ইনি ভূমিসংক্রান্ত বহু জটিল প্রশ্নের আলোচনায় যোগদান করিতেন। 
“কলিকাতা জর্যালে'র স্তন্তগুলিব প্রতি নেত্রপাত করিণে ইভা 
বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওর। যার । বে বিটশ ইগ্ডয়ান সভার গৃহে অন্য 

আমরা সমবেত হইন়াছি, সেই সভার সঠি5 তাহার সম্বন্ধ সকলেই 

অবগত আছেন-বিশ্তারিত ভাবে বিবুত কবা নিশপয়োজন। কস্ম 

ও ভাবরাজ্যের এই বর্তমান বিগাবের প্রধান নায়কগণ যে হিন্দু 

কলেজে শিক্ষাপ্রাপণ্ত হইয়াছেন, সেই বিপ্যানক়েপ্র সহিত প্রসন্নকুমার 

ঠাকুরের নাম অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। উচ্ভার তন্থাবধায়ক ও 

পরিচালকরূপে তিনি এই মহাবিদ্যালনের উন্নতির নিমিন্ধ সব্বদাই 

আগ্রহপৃর্ণ যত্র করিতেন। কিন্তু ব্যবহারশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের 

জন্যই তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি পা করিক্সাছিলেন। ইহার কারণ 












